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  GRANTS ِمَنـح
مقدمة من

تتي������ح االتفاقية املعق������ودة منذ عام 1981 
بني »مؤسســــة الكويت للتقدم العلمي« 
و»مركـز عبدالســــالم الدولــــي للفيزياء 
النظرية بتريستا« للباحثني في اجلامعات 
ومراكز األبح������اث العربية، املش������اركة في 
أنش������طة هذا املركز من خالل املنح املقدمة 

من ِقَبل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
تغطي كل منحة نفق��ات س�������فر املرش��ح 
و/أو مص�اريف إقامت�ه في مدين�ة تريس�تا 
لفترة تتحدد بفترة النش������اط املش������ارك فيه 

على أال تزيد عن ثالثني يوًما.
وعلى املتق�دم أن مي������أ طلبا خاًصا ميكن 
احلص�������ول عليه م�������ن املرك������ز ICTP أو من 
املؤسس������ة KFAS وترس������ل نس������خة من هذا 

الطلب إلى املركز وأخرى إلى املؤسسة.
ويجري اختيار املرشحني لهذه املنح من قبل 

.KFAS بالتشاور مع املؤسسة ICTP املركز

 Strada Costiera11, 34014 Trieste, Italy )٭(
 Tel. +39 040 2240 111; Fax +39 040 224 163

sci_info@ictp.it, www.ictp.it

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي)٭٭(
 Kuwait Foundation for the

Advancement of Sciences (KFAS)
لتمكني الباحثني في اجلامعات ومراكز األبحاث 

العربية من املشاركة في األنشطة العلمية
ملركز عبدالسالم الدولي

للفيزياء النظرية
تريستا )إيطاليا(

)٭٭(  ص.ب 25263 الصفاة 13113 الكويت
هاتف: 22426207 - 22425897 - 22425899

فاكس: 22403897
E-mail:author@kfas.org.kw

www.kfas.org

املؤمتر العاملي السادس للتكنولوجيا احليوية
2012 / 04 / 25 - 22

ر�ؤى اإحيائية من الإ�سكندرية

BioVision Alexandria 2012

تنظم

يعقد هذا املؤمتر في األعوام الزوجية بالتبادل مع املؤمتر العلمي
BioVision - The World Life Sciences Forum

 ال������ذي يعقد في مدينة ليون بفرنس������ا في األعوام الفردية، وتش������ارك في������ه نخبة من األكادمييني 
ورجال الصناعة والباحثني وأعضاء املؤسسات العلمية املعنية واإلعالميني.

يهدف املؤمتر إلى دعم احلوار البّناء بني األطراف املعنية بتطوير العلوم احليوية، ومناقش������ة 
القضايا املتعلقة بذلك حتت شعار:

»علوم احلياة اجلديدة: الربط بني العلم واملجتمع«
من أجل إبراز دور العلم في حتقيق مجتمع عادل ومتساو، وليس فقط من خالل البحث العلمي، 

ولكن أيضا من خالل تعديل السياسات املتعلقة بالبحث العلمي بشكل عام.
وس������يلقي املؤمتر الضوء على أربعة محاور رئيسية: الصحة، الزراعة، الغذاء والبيئة؛ حيث 

سيجري تناول هذه املواضيع من قبل خبراء عامليني وممثلني عن املجتمع املدني.
س������يبدأ املؤمتر بيوم نوبل Nobel Day، وفيه يعرض بعض حائزي جوائز نوبل إجنازاتهم 

وخبراتهم التي ساعدت على النهضة العلمية في العالم، وسيكون من بني هؤالء:
> Prof. P. Crutzen )كيمياء، 1995( > Prof. R. Ernest )كيمياء، 1991( > Prof. W. Soyinka )األدب، 1986(

وقبل بدء املؤمتر وضمن فعالياته سُيعقد االجتماع:
TWAS/BioVisionAlexandria.NXT

املخصص للباحثني الشباب، والذي سيقام من 21 - 22 / 4 / 2012 وموضوعه هذا العام
»االبتكار العلمي في العالم النامي: من النظرية إلى التطبيق«

ُينظ������م هذا االجتماع بالتعاون مع أكادميية العلوم للعالم النامي TWAS. وس������يدعى إليه ممثلون 
للمنظمات الدولية لعرض أنشطتها والفرص املتاحة من قبلها للباحثني الشباب في العالم النامي.

وفي هذا االجتماع، س������يتمكن املش������اركون من مناقش������ة قضاياهم مع مرشدين علميني وعلماء 
مرموقني، وذلك ملساعدتهم على متهيد طريقهم في البحث والتطوير.

مكتبة اإلسكندرية
ص.ب: 138 - الشاطبي، اإلسكندرية 21526، جمهورية مصر العربية

هاتف: 4839999 203+ داخلي: 6166  -  فاكس: 4820469 203+
yousra.sobieh@bibalex.org :البريد اإللكتروني

http://www.bibalex.org/biovisionalexandria/ :املوقع اإللكتروني
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سعر العدد

االشتراكات

](USA $ 1.5) ما يعادل بالعملة احمللية دوالرا أمريكيا ونصف الدوالر �[

ترسل الطلبات إلى قسم االشتراكات باملجلة.

<  مراكز توزيع           في األقطار العربية )انظر الصفحة 64).

مالحظة: حتول قيمة االشتراك بشيك مسحوب على أحد البنوك في دولة الكويت.

بالدوالر األمريكيبالدينار الكويتي

حقوق الطبع والنشر محفوظة ملؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ويسمح باستعمال ما يرد في                     شريطة اإلشارة إلى مصدره في هذه املجلة.

عدنان شهاب الدين
رئ��ي�س الهي�ئ����ة

عبداللطيف البدر
نائب رئيس الهيئة

عدنان احلموي
عضو الهيئة �� رئيس التحرير

�
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إبداع
ومضات داخلية

مقابلة أجرتها <A.  آنستيد>

يقول أخصائي السمع <J .Ch. ليمب> إن دراسة الدماغ في حلظات االبتكار 
االرجتالي في املوسيقى قد تقدم مفتاحا لفك أسرار اإلبداع.

جيولوجيا
ثروات أفغانستان الدفينة

<S. سمپسون>

يقول جيولوجيون يعملون في البلد الذي مّزقته احلروب: إن الرواسب املكتشفة 
حديثا هناك قد تفي باحتياجات العالم من عناصر التربة النادرة واملعادن املهمة.

علم الكون
فتى الفيزياء املشاكس

مقابلة أجراها <P. بيرن>

ثار <L. سسكند> وهو مراهق ولم تتوقف ثورته أبدا. واليوم يصر على أن احلقيقة 
ميكن أن تبقى إلى األبد أبعد ما ميكن عن إمكان فهمنا لها.

طاق�ة
الوعد اخلادع للوقود احليوي

<D. بيللو>

ُأريد بالوقود احليوي أن ينقذنا من اعتمادنا على النفط ، ولكن االختراقات ليست وشيكة.

فيزياء
العيش في عالم كمومي

<V. ڤيدرال>

ال يختص امليكانيك الكمومي باجلسيمات البالغة الصغر، فهو ُيطبق على أشياء من 
مختلف احلجوم: طيور، مزروعات، وقد يطبق على البشر أيضا.
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عدنان احلموي ��محمد بغدادي

بيولوجيا ميكروية
أذكى نوع بكتيري على كوكب األرض

<A. كيوتشمنت>

أحد أنواع امليكروبات املوجودة في التربة ميكنه اتخاذ قرارات حكيمة غير مألوفة، 
وذلك عند تواصله مع البيئة احمليطة به.

38

=��وليد الشارود
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ط��ب
بارقة أمل ملرضى التلّيف الكيسي

<M .S. رو> - <P. J. كالنسي> - <J .E. سورستشر>

َد السبيل إليجاد  َ إن الفهم العميق للبيولوجيا األساسية للتليُّف الكيسي َمهَّ
معاجلات جديدة له.

َشمُّ أفكارك
<D. بلوم>

يتواصل البشر ال إراديا بتبادل إشارات كيميائية كباقي احليوانات.

عام خاص لالحتفال بالكيمياء

قوة الذرة

عشرة ألغاز لم حتل بعد
<Ph. بول>

يذكرنا العام العاملي للكيمياء بأن عددا من األسئلة البارزة في العلم 
والتقانة، هي في جوهرها مواضيع تنتظر من الكيميائيني حال لها.

58

عدنان احلموي ��هيام بيرقدار

موفق شخاشيرو ��نزار الريس

نبيلة هاشم��قاسم السارة

علم اآلثار
حارس الفراعنة

حوار هاتفي أجراه <J. بارثوليت>

لوزير الدولة املصري لشؤون اآلثار تاريخ شخصي صاخب ومضطرب متاما 
كاملاضي القريب لبلده.

40

نائل حنون ��محمد الفحام
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ابتكارات
أفكار تغير العالم

تقرير خاص عن أفكار ونزعات وتقانات لها القدرة على تغيير حياتنا.

65
ليلى املوسوي��خضر األحمد

>  تنويه: نأسف لوقوع اخلطأ التالي في العدد املزدوج  12/11 (2011)، صفحة 10:    46 مليون سنة ضوئية،  والصواب: 46 بليون سنة ضوئية.
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الوعد اخلادع للوقود احليوي)٭(
صعوبة حتقيق اإلجنازات املطلوبة لالستعاضة عن النفط بوقود نباتي املنشأ.

<D. بيللو>

كانت ش������ركة التقان������ة العالية رينج 
فيولـــز)1( رهان������ا جذاب������ا ولكنه محفوف 
باملخاط������ر؛ فف������ي بداية األم������ر اجتذبت 
هذه ش������ركة التي أنشأها <M. مانديتش> 
]ال�مدير التنفيذي الس������ابق لشركة آبل[، 
ماليني الدوالرات م������ن مصادر خاصة، 
إضافة إلى التزامات تصل إلى 156 مليون 
دوالر على شكل منح وقروض من حكومة 
الواليات املتحدة. وكانت اخلطة تقتضي 
إقام������ة مصن������ع ضخم للوق������ود احليوي 
مبدينة س������وپيرتون في والي������ة جورجيا. 
على أن يقوم يوميا بتحويل 1000 طن من 
رقائق اخلش������ب ونفايات صناعة الورق 
وعجينته الضخمة - في جورجيا - إلى 
000 274 گال������ون من اإليثانول. فكما قال 

<S. بودمان> ]ال������ذي كان حينذاك وزيرا 

للطاقة[ في حفل وضع حجر األس������اس 
في الشهر 2007/11: »لقد اخترنا الشركة 
رينج فيولز كواحدة من شركائنا في هذا 
املش������روع، ألننا نعتقد حقا أن الش������ركة 

متثل صفوة ما هو موجود.« 
لقد ماتت الفكرة على أرض الواقع. 
ففي وقت س������ابق من ع������ام 2011 أغلقت 

ش������ركة رينج فيول������ز مصف������اة الوقود 
احلي������وي الت������ي بنتها حديث������ا من دون 
أن تبي������ع قطرة م������ن اإليثانول. ووجدت 
الش������ركة أن حتوي������ل الكتلـــة احليوية 
biomass إلى سائل قابل لالحتراق على 

املس������توى التجاري أكث������ر صعوبة مما 
كان متوقع������ا. ومع توقف آالتها الباهظة 
الثمن، راحت الش������ركة تبحث عن مزيد 

من التمويل إليجاد حلول للمشكلة.
لم تكن ش������ركة رينج فيولز الوحيدة 
من شركات إنتاج الوقود احليوي التي 
فش������لت، فقد خرجت من س������وق العمل 
في صنع الوق������ود احليوي من النباتات 
شركة س������يليون في گوشن بكاليفورنيا 
بيزَه������َور  ف������ي  إنيرج������ي  وإيثانيك������س 
بكانس������اس وغيرها، ألن إنتاجه مكلف 
جدا. إذ ال يلوح في األفِق الوقوُد احليويُّ 
الذي يستطيع أن ينافس بسعره وأدائه 
البنزين، على الرغم من أفضل توقعات 
العلم������اء واملديري������ن التنفيذيني وصناع 
القرار احلكومي������ني، ومئات املاليني من 
ال������دوالرات من أم������وال احلكومة، ودعم 
نش������وء أكثر من أربع وعش������رين شركة 

وبعقود  االس������تثمارات  بأموال  أمريكية 
من العمل الدؤوب.

هذا الفش������ل محبط  إذ بدا الوقود 
احليوي قبل بضع سنوات حال مثاليا 
الثنتني م������ن أهم مش������كالت الواليات 
املتحدة: االعتماد على النفط املستورد 
اإلره������اب  وكان  املناخ������ي.  والتغّي������ر 
وارتفاع أسعار النفط قد جعال من نفط 
الشرق األوسط ذا مخاطر خاصة، كما 
أن ارتفاع متوس������ط درجات احلرارة 
العاملي������ة ش������ّدد على ض������رورة إيجاد 
وق������ود بدي������ل للس������يارات والطائرات. 
ومبا أن الوقود احليوي يستخرج من 
ها  النباتات - الت������ي متتص خالل منوِّ
ثنائي أكس������يد الكربون من اجلو، فإن 
حرق الوقود احليوي في الس������يارات، 
ب������دال من ح������رق الوق������ود األحفوري، 
س������يؤدي نظريا إلى التقليل من تراكم 

غازات االحتباس احلراري)2(.
ق������د تبدو فك������رة عدم حتقي������ق تقانة 
الوقود احليوي للتوقعات غريبة في ظل 

 THE FALSE PROMISE OF BIOFUELS )٭(
 Range Fuels )1(

)greenhouse gases )2 أو غازات الدفيئة. 

باختصار
التي تنتج الزيوت على نطاق واس������ع. وهناك حاجة إلى تطور أكبر في 
علم الوراثة للنجاح في هندسة املتعضيات امليكروية االصطناعية التي 

تفرز الهدروكربونات.
بدأت بعض الشركات الناشئة تتخلى عن إنتاج الوقود احليوي 
وتس������تخدم العمليات نفس������ها لتصني������ع امل������واد الكيميائية ذات 
الهام������ش الربحي األعلى من منتجات مثل املواد البالس������تيكية أو 

مستحضرات التجميل.

على الرغم من البحث املس������تفيض ال يزال الوقود احليوي عاجزا عن 
املنافسة التجارية. ولعل حتقيق اإلجنازات املطلوبة - التي كشف عنها 

العلم احلديث - أكثر صعوبة مما كان يعتقد سابقا.
ينتج إيثانول الذرة على نطاق واس������ع بسبب الدعم، مستحوذا على 
مس������احات شاسعة من األراضي الزراعية الالزمة للغذاء. ومن الثابت 
ارتفاع تكلفة حتويل الس������لولوز املوجود في س������يقان الذرة والعش������ب 
واألش������جار إلى وقود حيوي، وصعوبة ذلك. فلم تس������تزرع الطحالب 
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التوسع السريع في السنوات األخيرة 
في اإليثانول املستخرج من الذرة. فقد 
ارتفع إنتاج الوالي������ات املتحدة من 50 
مليون گال������ون عام 1979 إلى 13 بليون 

گالون عام 2010. وقد عزز اإلنتاَج الهائَل 
من هذا الوقود أم������ٌر حكومٌي بتوفير الوقود 

لنس������بة 10 في املئة من سيارات الركاب في البالد، 
إاّل أن أسعاره كانت رخيصة بسبب الدعم الفيدرالي 
الهائل. كما أن اإليثانول يحقق محصلة ضئيلة لصالح 
خفض انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون، هذا إن حقق 
ذلك فعال. كذلك، فإن تصنيع الثالثة عشر بليون گالون 
تلك اس������تهلك نحو 40 في املئة من محصول البالد من 
الذرة املزروعة على مساحة اثنني وثالثني مليون فدان 
من األراضي الزراعية، مما أّدى إلى ارتفاع أس������عار 
الغذاء ورفد »منطقة ميتة« ضخمة في خليج املكسيك، 
حيث ُيلقي نهر املسيسيبي بجميع األسمدة الناجتة من 

حقول الذرة في الغرب األوسط.
كذلك بّشرت أنواع الوقود احليوي املتطور املُنتجة 
من خ������الل العمليات املختلفة ب�معاجل������ة هذه العيوب. 
فيمك������ن أن يصنع اإليثانول من الس������كر املس������تخرج 
من قش������ور وس������يقان نبات ال������ذرة، بدال من الس������نبلة 
الصاحلة لأكل، أو من املادة الليفية املماثلة املوجودة 
ف������ي األعش������اب أو حتى في األش������جار )كما في حالة 
ش������ركة رينج فيولز(. فهذه األجزاء النباتية تتكون من 
الس������لولوز الذي ال يستخدم كغذاء لإلنسان أو كعلف 
للحيوانات، ومن ثم فلن يؤثر في أس������عار الغذاء. كما 
ميكن اس������تخراج الوقود الس������ائل أيضا من الطحالب 
التي ميكنها حتويل املاء وثنائي أكسيد الكربون وضوء 
الش������مس - بكفاءة أكبر - إلى ده������ون ميكن حتويلها 
إلى هدروكربونات، أو أن يس������تخرج من املتعضيات 
لة وراثيا والتي ميكن  امليكرويـــة microorganisms املعدَّ

أن تفرز الهدروكربونات بشكل مباشر. 
ولك������ن ليس أي من أن������واع الوقود احليوي املتطور 
مجديا حاليا على املس������توى التج������اري. فطبقا ملعايير 
الوقود املتجدد للوكال������ة األمريكية حلماية البيئة، كان 
م������ن املفت������رض بحلول ع������ام 2011 أن تنت������ج الواليات 
املتحدة سنويا 100 مليون گالون من اإليثانول املشتق 
من الس������لولوز، وبدال من ذلك فقد خفضت الوكالة عام 
2010 هدف عام 2011 إلى 6.5 مليون گالون فقط؛ ومن 

غير الواضح ما إذا كان سيتحقق حتقيق تلك الكمية.
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إل������ى  األخي������رة  التجرب������ة  تش������ير 
أن حتقي������ق التحس������ينات الصناعي������ة 
املطلوبة - ملواجهة حتديات جعل إنتاج 
الوقود احلي������وي املتطور أمرا عمليا - 
قد يكون صعب املن������ال. فالهدف الذي 
وضعته احلكوم������ة األمريكية إلنتاج 36 
بليون گالون من الوقود احليوي سنويا 
بحلول ع������ام 2022 - كح������لٍّ مهم نحو 
االكتفاء في مج������ال الطاقة وفي التغير 
املناخي - يبدو أكثر بعدا. فكما يقول 
عال������م األحي������اء امليكروي������ة )املجهرية( 
<T. دونوهيو> ]مدي������ر مركز البحيرات 

الكب������رى ألبحاث الطاق������ة احليوية في 
ماديسون بوالية ويسكونسن، وهو أحد 
مختبرات وزارة الطاقة الثالثة املكرسة 
للوقود احليوي املتقدم[: »إنها ليس������ت 
مشكلة بسيطة، فهي ال تقل صعوبة عن 
أبحاث اخلالي������ا اجلذعية أو املبادرات 
ت  العلمية األخرى الرئيس������ة التي تصدَّ

لها هذه البالد.«

إيثانول الذرة:
ببساطة غير كاف)٭(

حتى اليوم، فإن اإليثانول املستخرج من 
الذرة هو الوق������ود احليوي الوحيد الذي 
جنح عل������ى نطاق جتاري ف������ي الواليات 
املتح������دة، وذلك بفض������ل الدعم الذي بلغ 
مجموع������ه 5.68 بلي������ون دوالر خالل عام 
2010 وح������ده وذلك وفق������ا ملكتب اإلدارة 

واملوازن������ة في البي������ت األبيض. والتخمر 
هو التقانة األساس������ية إلنت������اج اإليثانول 
من الذرة. إذ استغرق البشر 9000 سنة 
في حتسني تقنيات استغالل اإلنزميات 

واخلمي������رة من أجل تخمير الس������كريات 
املس������تخرجة من عرانيس الذرة، أو من 
قصب السكر أو من غيرها من النباتات، 
وحتويله������ا إلى إيثانول. ومن أجل زيادة 
إنت������اج الواليات املتحدة على مدى العقد 
املاضي، انتشرت - كانتشار الفطر بعد 
املطر - في جميع أنحاء الغرب األوسط 
بني������ة حتتي������ة مكّثفة من مطاح������ن الذرة 
وخزانات التخمي������ر املصنعة من الفوالذ 

غير القابل للصدأ وغيرها من املعدات.
ومن املؤسف أن اإليثانول املستخرج 
م������ن الذرة ليس ذا كفاءة عالية من حيث 

الطاقة، ولذل������ك فليس محايدا من حيث 
إطالق الكربون. فثمة طاقة كبيرة مطلوبة 
لتقطير اإليثانول )من الناحية األساسية: 
الستخالصه بواسطة الغلي( من مزيج 
امل������اء واخلميرة ال������ذي مت تخميره فيه، 
ر هذه الطاقة عادة عن طريق حرق  وُتوفَّ
الوقود األحفوري مثل الغاز الطبيعي أو 
الفحم. وبعد كل هذا اجلهد فإن گالونا 
واحدا من اإليثانول يزود السيارة بثلثي 

الطاقة التي يزودها گالون من البنزين.
كما تكلف مصادر الطاقة هذه أمواال 
طائلة، وأبدا لن ينافس إيثانوُل الذرة - 
من حيث الس������عر - البنزي������َن من دون 
دعم. كما أن توف������ر األراضي اخلصبة 
يح������دُّ من تزاي������د اإلنتاج. ففي الش������هر 
2010/1 نش������رت إدارة خدم������ات البحث 

في الكونگرس تقريرا يفيد بأنه في حال 
اس������تخدام جميع محص������ول الذرة في 
الواليات املتحدة خالل عام 2009 إلنتاج 
اإليثانول، فإنه س������يوفر 18 في املئة فقط 
من استهالك البنزين في البالد. وخلص 

الباحثون إلى أن »التوسع في استعمال 
اإليثانول املستخرج من الذرة.... لدعم 
أمن الطاقة في الواليات املتحدة بش������كل 

جدي قد يكون أمرا ال ميكن حتقيقه.«
ويثير <C .J. ڤينتر> ]املؤسس املشارك 
في شركة اجلينومات االصطناعية التي 
ستقوم في املس������تقبل بإنتاج الطحالب[ 
نقطة أكثر حدة فيما يختص ب�مش������كلة 
األرض. فوفق حساباته فإن االستعاضة 
ع������ن جميع وق������ود النقل ف������ي الواليات 
املتح������دة بإيثانول ال������ذرة تتطلب مزرعة 
تع������ادل ثالثة أضعاف حج������م الواليات 

املتحدة القارية.

السلولوز: من الصعب حتّلله)٭٭(
وبطبيعة احلال لن يترك استخدام جميع 
محاصيل الذرة في البالد لصنع الوقود 
أي كمية كطع������ام للناس أو للماش������ية. 
وه������ذا هو أح������د األس������باب التي جعلت 
لون  الباحثني وواضعي السياسات ُيحوِّ
انتباههم إلى اإليثانول السلولوزي الذي 
ال يس������تخرج من النواة النشوية للذرة، 
بل من بقية أج������زاء نبات الذرة - التنب 
أو »النفايات« - مبا لن يؤثر س������لبا في 

إمدادات الغذاء.
إن الطاقة احملتمل استخراجها من 
ر مختبر  نفايات السلولوز هائلة، إذ يقدِّ
أوك ري������دج الوطني أن الواليات املتحدة 
قادرة على أن تنت������ج 1.4 بليون طن من 
املواد الس������لولوزية - مث������ل تنب الذرة - 
الذي ميك������ن أن يتح������ول 80% منه إلى 
وقود حيوي يح������ل محل 30% من وقود 

النقل في الواليات املتحدة.
ويكمن التح������دي الرئيس في إيجاد 
وسيلة فعالة لتحّلل جدران خلية النبات. 
 - lignin فهناك في املقام األول اللگنني
وه������و املرك������ب الكيميائي ال������ذي يدعم 
 gravity جدار خلية النبات ضد الثقالة

 CORN ETHANOL SIMPLY INSUFFICIENT )٭(
 CELLULOSE: TOUGH TO BREAK DOWN )٭٭(

ثمة طاقة كبيرة مطلوبة الستخالص اإليثانول من 
مزيج من ماء وخميرة مّت تخميره فيه؛ ويجرى التزود 

بهذه الطاقة عادة عن طريق حرق الوقود األحفوري.
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 Novozymes )1(

ويجعل اخلش������ب غير قابل للهضم من 
قبل احليوانات. ومن ثم الهيميسلولوز 
hemicellulose، وهو ليف سكري طويل 

ومتش������ابك يرتبط  بدعائم اللگنني الذي 
يحمي م������ن هجوم اإلنزمي������ات. وضمن 
هذه اجل������دران يوج������د لب الس������لولوز 
الليفي، الذي يتألف من سالس������ل طويلة 
م������ن جزيئ������ات الگلوكوز والس������كريات 
الكربوهيدراتية البسيطة احلاملة للطاقة 

التي ستصبح وقودا حيويا. 
تأتي إح������دى األفكار امللهمة لكيفية 
اخت������راق احلواجز العضوية من النمل 
قاط������ع أوراق الش������جر. فف������ي مرك������ز 
البحي������رات الكب������رى ألبح������اث الطاقة 
احليوية يتجول هذا النمل في صناديق 
بالس������تيكية، ويق������وم بتنمي������ة كه������وف 
الفطريات التي حت������ول ال�مواد الورقية 
إل������ى زيوت وأحم������اض أمينية وهي ما 
تتغذى به احلش������رات. تقوم ميكروبات 
معين������ة في اجله������از الهضم������ي للنمل 
مبضغ احملص������ول األولي وحتوله إلى 
فتات scraps. ومن ثم تنقل الش������ّغاالت 
م������ن النمل ه������ذا الفتات إل������ى كهوف 
التحّل������ل. وتقوم مجموع������ة أخرى من 

امليكروب������ات - التي يودعه������ا النمل - 
بتحويل الفتات إلى قطيرات من الدهون 
العضوي������ة بعد إضافة امل������اء. وجوهر 
املوضوع هو أن النمل يقوم ببناء معدة 
خارجية لتحويل الس������لولوز إلى وقود، 
أي ما قد يشكل منوذجا ملصنع صغير 

للوقود احليوي.
ه������دف املختب������ر، عل������ى ح������د قول 
<دونوهي������و>، »ه������و إما اس������تخدام تلك 

امليكروبات ذاتها أو عزل املادة اجلينية 
الت������ي حتمل رم������وز إنزمياته������ا ومن ثم 
اس������تخدامها في العملي������ات الصناعية 

لتفكيك جدران اخلاليا النباتية.«
كما تتأتى إحدى األفكار امللهمة من 
األبقار التي تف������ّكك اخلاليا عن طريق 
س������حق العش������ب بني أس������نانها القوية 
ثم غم������ره في حمام م������ن اللعاب. وفي 
معدة البقرة يقوم س������يل من امليكروبات 
بتخمي������ر املزيج الليف������ي املُْجَتر فتحوله 
إلى ده������ون عضوي������ة - لَِبن������ات البناء 
الدهن������ي في الوقود. وفي محاولة منهم 
لتقليد عملية املضغ ف������ي البقر، حاول 
العلماء تفجير جدران اخلاليا بواسطة 
البخ������ار أو بوضعها ف������ي حمام يتكون 

من جزيئات مش������حونة. وق������ام مختبر 
HCL في أوكس������فورد بوالية كاروالينا 

الش������مالية، بإذابة النباتات في حمض 
الهيدروكلوري������ك املرك������ز للوصول إلى 
الس������لولوز في الداخل، ثم إعادة تدوير 
احلمض في محاولة خلفض التكاليف.

وثمة مقاربة أخرى هي اس������تخدام عائلة 
من اإلنزميات املعروفة باسم ِسّلوليزات 
cellulases - مث������ل اإلن������زمي املوجود في 

أمعاء النمل األبيض والذي يحول اخلشب 
إلى الغذاء. وال يوجد جتاريا سوى نوع 
واح������د فقط من مثل هذا اإلنزمي، طرحته 
ش������ركة نوڤـــوزمي)1( الدمناركية بس������عر 
50 س������نتا تقريبا للگالون الواحد، أكثر 

من عش������رة أضعاف س������عر اإلنزميات 
املستخدمة في عمليات تخمير اإليثانول 
]مديرة  <C. بريانت>  وتعترف  التقليدية. 
تطوير العمل الدولي في هذه الش������ركة[  
قائلة: »يج������ب أن تنخفض تكلفة اإلنزمي 

وإال فلن تقوم الصناعة.«
 Codexis حتاول ش������ركة كودكسيس
في ِرْدُوود سيتي بوالية كاليفورنيا تطوير 
إنزمي بس������عر معقول من خالل مس������ح 

ميكن حرق اإليثانول مباشرة 
أو خلطه بالبنزين.

ُينقل السكر إلى احلوض، فتحوله 
اخلميرة إلى مزيج من اإليثانول واملاء.

عقبة
قد يؤدي التلوث إلى توّقف اإلنتاج.

يخلط اإلنزمي بلب عرنوس الذرة. 
فيتحلل النشا في هذا اللب 
العرنوس ويتحول إلى سكر.

عقبة
تستحوذ زراعة الذرة من أجل احلصول 
على الوقود بدال من الغذاء على الكثير 
من األراضي وتستهلك الكثير من املياه. 

ر املزيج - ُيغلى - الستخراج  ُيقطَّ
اإليثانول. وينطلق املاء وثنائي أكسيد 

الكربون كناجتني جانبيني.

عقبة
ُتستخدم كمية كبيرة من 

الطاقة لتقطير املزيج.

إيثانول الذرة
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آالف من النس������خ الطبيعية واجلمع بني 
أجزائها في هجني hybrid يعمل بشكل 
أفضل في املصنع منه في الطبيعة. كما 
تعمل الشركة على حتسني اجلينات التي 
ت������ؤدي إلى إفراز اإلنزميات في اخلاليا 
احلية، وذلك أم������ال بالوصول إلى إنزمي 

خارق نوعا ما.
وحتى مثل هذا اإلنزمي اخلارق سيكون 
بطيئا ال محالة في حتليل الس������لولوز ألن 
التفاعالت البيولوجية تتطلب وقتا لتقوم 
بعمله������ا، مم������ا يجع������ل إنت������اج الكميات 
الكبي������رة صعبا. ولكن م������اذا لو متكنت 
محاصيل الطاقة - مثل الذرة أو التنب - 
من إنتاج هذه اإلنزميات بنفسها؟ فرمبا 
تتوارى اإلنزميات ضم������ن خاليا النبات 
انتظارا للحرارة املناس������بة أو غيرها من 
احملفزات الصناعية التي تطلقها، وتتيح 
املجال للس������لولوز كي يتحلل بسرعة إلى 

السكريات املكونة له.
قام������ت ش������ركة األعم������ال الزراعية 
السويسرية العمالقة سينگنتا باستنباط 
وس������يلة لغرس ق������درات تصنيع اإلنزمي 
ضمن حبات الذرة مبا يس������مح للحبات 
ذاتها بتحويل النش������اء إلى سكر عندما 

تتع������رض لدرج������ة احل������رارة والرطوبة 
واحلموض������ة املالئمة الت������ي مت إعدادها 
في املصنع. لق������د وافقت وزارة الزراعة 
األمريكية على العملي������ة على الرغم من 
اعتراضات دعاة حماية البيئة ومنتجي 
امل������واد الغذائي������ة مث������ل رابط������ة أمريكا 
الش������مالية ألصحاب املطاحن، ولسوف 
تط������رح للبيع ه������ذا الع������ام )2011( بذور 

سينگنتا التي حتتوي على اإلنزميات.
إن هذا العمل يبرهن على املبدأ، لكنه 
ال يحل مش������كالت استخدام الذرة كوقود 
بدال من استخدامها كغذاء. وكحل بديل، 
فإن شركة أگريڤيدا - في مدينة ميدفورد 
Medford بوالية ماساتشوس������تس - تأمل 

بتطبيق نسختها اخلاصة من التقانة على 
السلولوز املنتج من تنب الذرة أو احملاصيل 

املخصصة إلنتاج الطاقة مثل التنب.
رمب������ا ال تتمكن اإلنزمي������ات املهجنة 
وحدها من جعل اإليثانول السلولوزي ذا 
رة »يجب  سعر معقول. فالسكريات احملرَّ
أن تكل������ف ثلث س������عر البرمي������ل الواحد 
 .R .P> من الوقود« كما يق������ول الكيميائي
گروبر> ]املدير التنفيذي لش������ركة التقانة 
احليوية گيڤو Gevo ف������ي مدينة إنگلُوود 

Englewood بوالية كولورادو[ آخذين في 

االعتب������ار تكلفة تكرير الس������كر بعد ذلك 
إلى وقود س������ائل. لقد استنتجت شركة 
گيڤو وغيرها من الشركات - مثل شركة 
 Madison ڤيَرن������ت في مدينة ماديس������ون
بوالية ويسكنس������ن - أن الوقود احليوي 
املتطور ال ميكنه أن ينافس كوقود، حتى 
في ظ������ل االرتف������اع التاريخي ألس������عار 
البنزين. وتعمل الش������ركات على التقليل 
من أهمية اإليثانول كمنتج، وتقوم بدال من 
ذلك بتغيير عملياتها لتحويل السكريات 
املُنتجة من الس������لولوز أو قصب السكر 
عل������ى حدٍّ س������واء إل������ى م������واد كيميائية 
صناعية تكون العناصر األولية لصناعة 
املواد البالس������تيكية ف������ي القوارير التي 
حتظى اليوم بأس������عار تصل إلى عشرة 

أضعاف أسعار الوقود األحفوري.
وفيم������ا لو بطريقة ما صار الس������كر 
املستخرج من الس������لولوز منافسا، فإن 
أعباء  س������يفرض  اس������تخراجه  أسلوب 
كبي������رة بيئيا وزراعيا. ف������ي العادة ُيتَرك 
ت������نب الذرة في األراض������ي الزراعية بعد 
احلصاد، فيقوم بتحسني خصوبة التربة 
أثناء حتّلله، كما أن جتميعه على ش������كل 

ميكن حرق اإليثانول مباشرة 
أو خلطه بالبنزين.

ُينقل السكر إلى احلوض، فتحوله 
اخلميرة إلى مزيج من اإليثانول واملاء.

عقبة
قد يؤدي التلوث إلى توّقف اإلنتاج.

حُتلِّل األحماض أواإلنزميات أو الطرق 
األخرى، املادة النباتية )السلولوز( 
مثل سيقان الذرة أو احلشائش إلى 

السكريات املكونة لها.

عقبة
إن حتليل السلولوز صعب ومكلف.

ر املزيج الستخراج اإليثانول.  ُيقطَّ
وينطلق املاء وثنائي أكسيد الكربون 

كناجتني جانبيني.

عقبة
تستخدم كمية كبيرة

من الطاقة لتقطير املزيج.



إيثانول سلولوزي
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تأثير هائل هائل في اس������تخدام أراضي 
العالم وفي التنوع البيولوجي.« 

أيتها الطحالب:
إذا لم متوتي فَسُتْقَتلني)٭( 

وكبديل، اخت������ار بعض العلماء العمل مع 
متعـــٍض organism يقوم بالبناء الضوئي 
والذي يعمل بكفاءة أكثر بكثير من النباتات 

ذات اجلذور عن������د حتويل الفوتونات إلى 
طاقة كيميائية مختزنة: طحالب البرك)1(.
إن الطحالب امليكروسكوبية )املجهرية( 
microscopic algae ه������ي عمالق������ة البناء 

الضوئ������ي. وميكن لس������الالت معينة أن 
تس������تغل 3% من أشعة الشمس القادمة 
لصنع املواد النباتية، مقابل 1% في حالة 

إيثانول قصب السكر سنويا. لقد أّسست 
شل مع شركة كوزان البرازيلية - املصنعة 
لإليثانول - ش������ركة مش������اريع مشتركة 
أطلق عليها اسم ريزن Raizen إلنتاج 581 
مليون گالون من إيثانول قصب الس������ك�ر 
س�نوي�ا، وذل��ك وفق��ا لتص��ريح <J. شيرز> 
احليوية  لالستكش������افات  العاملي  ]املدير 
في شل[. وسيؤدي ذلك النمو الكبير في 

اإلنتاج إلى تفاقم تسوية املوائل الطبيعية، 
والذي ق������د يحّفز بدوره على إزالة غابات 
األم��ازون املطي�����رة. إذ يش����������ير اخلب�ي����ر 
الزراع����ي <D .T. سيرتِشنگر> ]من جامعة 
پرينس������تون[ إلى أن »ما سيدّمر األرض 
لي������س الوق������ود احليوي املس������تخرج من 
احملاصيل، والذي يبدو أن اجلميع قبلوا 
بوجود ح������دود له، بل هو الوقود احليوي 
السلولوزي غير احملدود. إننا نتحدث عن 

باالت ونقله إلى مكان بعيد قد يس������ّرع 
من تآكل الترب������ة، فيجعلها غير صاحلة 
<J. جاكوبس>  يقول  احملاصيل.  لزراعة 
]نائب الرئيس ألعم������ال الوقود احليوي 
والهدروج������ني ف������ي ش������ركة ش������يڤرون 
تيكنولوجي ڤينتش������رز في سان رامون 
بأننا ندرك  بكاليفورنيا[: »لست مقتنعا 
متاما عواق������ب إخراج كل ه������ذه الكتلة 
احليوي������ة م������ن دائرة النظ������ام«. إذ يقدر 
بع������ض العلماء أنه باإلمكان فقط إخراج 
80 مليون طن من املواد السلولوزية من 

حقول الواليات املتحدة دون مخاطر، وال 
لت إلى  توف������ر هذه الكمي������ة - إذا ما حوِّ
إيثانول - س������وى 3% م������ن الطلب على 

البنزين في الواليات املتحدة.
وسعيا منها وراء مواد أولية أرخص، 
فإن شركات النفط مثل شركة شل امللكية 
الهولندية في هولندا تستثمر في اإليثانول 
املخّمر من قصب الس������كر بدال من التنب. 
فقصب الس������كر يعطي طاقة أكبر ومنوه 
أس������هل والبنية التحتي������ة الالزمة إلنتاجه 
موجودة ف������ي البرازي������ل بفضل اجلهود 
احلكومية طوال أكثر من 40 سنة. وينتج 
)�) ALGAE: DIE OR BE KILLED ه������ذا البلد نحو س������بعة باليني گالون من 

pond scum )1(

حتى وإن مت العثور على السوبر إنزمي فالبد أن يكون 
عمله في كسر السلولوز بطيئا ألن التفاعالت تتطلب وقتا 

لتؤتي ثمار عملها، مما يجعل اإلنتاج الوفير صعبا.

ر الزيوت إلى أنواع مختلفة  ُتكرَّ
من الوقود مثل الديزل احليوي 

وبنزين الطائرات احليوي.

خالل تكاثرها تنتج الطحالب الزيوت 
ضمن نطاق جدران اخلاليا، ويتم جمع 

اخلاليا الناضجة بطرق مختلفة.

عقبة
ميكن للـسالالت املنافسة أن تقضي 

على هذه املجموعة من الطحالب. تنمو 
الطحالب ببطء خالل عملية إنتاج الزيت.

ُتعرَّض الطحالب املوجودة ضمن بحيرة 
ى بثنائي  أو حوض ألشعة الشمس وُتغذَّ

أكسيد الكربون واملغذيات.

عقبة
املغذيات الغالية الثمن.

ُيحلِّل مذيب كيميائي اخلاليا، 
فيقتلها ويطلق الزيوت.

عقبة
قد تستهلك عملية جمع الزيت 

مقدارا من الطاقة يعادل املوجود 
في الزيت املستخلص. 

عقبة
يتطلب التكرير معدات 

متخصصة.



زيت الطحالب
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ال������ذرة أو قصب الس������كر. ويعود لونها 
املُخضر إلى الكلوروفيل، وهو الصبغة 
الت������ي تلتقط أش������عة الش������مس لتفكيك 
ُجزيء املاء إلى هدروجني وأكس������جني. 
الهدروجني  برب������ط  وتق������وم املتعضيات 
بثنائي أكس������يد الكربون لصنع جدران 
اخلاليا والغذاء والدهون املختزنة - أي 

الزيت النباتي.
ف������ي  الطحال������ب  زراع������ة  ميك������ن 
الصح������راء - ب������دال م������ن األراض������ي 
الصاحلة للزراع������ة - وتغذيتها باملياه 
املاحلة غير الصاحلة للشرب أو حتى 
مبياه الصرف الصحي، لذلك فإن هذا 
األس������لوب ال يزيح احملاصيل الغذائية 
وال يستهلك املياه العذبة الثمينة. وَتِعُد 
هذه العملية الفعال������ة مبا يقدر ب�4270 
گالون من النف������ط للفدان الواحد، تبعا 
للظروف. فاالستعاضة عن جميع وقود 
النقل ف������ي الواليات املتح������دة بالوقود 
الطحلبي »ستحتاج إلى مزرعة تعادل 
مس������احتها مس������احة والية ماريالند،« 
كما يش������ير السيد <ڤينتر> ]من شركة 
اجلينوم������ات االصطناعي������ة[ مقارن������ة 
بتقديرات������ه ع������ن احلاجة إل������ى أراٍض 

زراعية تعادل ثالثة أضعاف مس������احة 
الواليات املتحدة القارية إلنتاج إيثانول 
الذرة. ويضيف <ڤينتر> ساخرا: »هذا 
اخت������الف كبي������ر ج������دا: األول ممكن، 

والثاني غير منطقي متاما.«
تقوم شركة ساڤاير إنرجي في سان 
دييگو باختب������ار املياه الطحلبية في عدد 
م������ن الب������رك البيضاوية املنتش������رة على 
مس������احة 22 فدانا صحراوي������ا بالقرب 
من الس ك������روس بوالية نيومكس������يكو. 
وتخط������ط الش������ركة لبناء بحي������رات على 
مس������احة 300 ف������دان ق������رب كولومبوس 
في نيومكسيكو. وس������يكون هذا املرفق 
املصنع املتكامل األول في البالد إلنتاج 
أّمنت الش������ركة ساڤاير  الطحالب. وقد 
ألجله منح������ة قدرها 50 مليون دوالر من 
وزارة الزراع������ة وضمان������ا بقرض قدره 
54.5 ملي������ون دوالر م������ن وزارة الطاقة. 

وس������تنمو الطحال������ب في املي������اه املاحلة 
املس������تخرجة من اآلبار اجلوفية املاحلة 
حتت نيومكسيكو، وسيشحن النفط إلى 

مصفاة في لويزيانا.
غي������ر أن املش������كالت الت������ي تواجه 
منتجي وق������ود الطحال������ب احليوي هي 

مش������كالت متعددة. فإن قام������وا بتنمية 
الطحال������ب في الب������رك املفتوحة، فكيف 
لهم أن يحول������وا دون وقوع املتعضيات 
فريسة للمفترسات أو للمرض أو للتلوث 
بالس������الالت الطبيعية؟ وإن قاموا بتنمية 
الطحال������ب داخل املفاع������الت احليوية، 
فكيف لهم أن يبرروا نفقات املعدات وأن 
مينعوا الطحالب من االلتصاق باألجزاء 
الداخلية؟ وكيف لهم أن يتحملوا تكاليف 
والفس������فور  النتروجني  مث������ل  املغذيات 
الالزمني لتعزي������ز منو الطحالب؟ وكيف 
له������م في آخر األمر - بعد أن يكونوا قد 
قاموا بتنمية الطحالب - أن يكش������طوا 
ويعزل������وا اخلاليا الطحلبي������ة الناضجة 
للحص������ول على الزيت دون اس������تخدام 
قدر مماث������ل أو أكثر م������ن الطاقة التي 
ميك������ن أن يوفرها الزي������ت؟ فقد متكنت 
شركات طحالب قليلة من إنتاج كميات 
مفيدة من الزي������ت، وحققت أرباحا أقل 

من ذلك بكثير.
رمب������ا كان التحدي األكبر يكمن في 
حقيق������ة أن إنت������اج الهدروكربونات هو 
دفاع من الطحالب في مواجهة الفترات 
الطويلة من دون أش������عة الشمس أو من 

ميكن حرق الهدروكربونات 
مباشرة كوقود سائل.

تقوم املتعضيات االصطناعية بضم 
عناصر سكر إلى بعضها على
شكل جزيئات هدروكربونية.

عقبة
إن هندسة املتعضي ليزدهر وينتج 

الهدروكربونات بكفاءة هي عملية معقدة.

تنمو املتعضيات املعدلة 
وراثيا – كالبكتيريا - في 
حوض وتتغذى بالسكر.

عقبة
ال يزال من غير املعروف أي اجلينات 
يجب تعديلها. والسكر غالي الثمن.

تفرز املتعضيات الهدروكربونات.

عقبة
يتعني اإلبقاء على الهدروكربونات دون 

مستوى السمية وأن جُتَمع بسهولة.



هدروكربونات املتعضيات االصطناعية 
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املتعضيات امليكروية وال سيما اإلشريكية 
القولونية Escherichia coli  وهي البكتيريا 
الش������ائعة في األمعاء البشرية التي ميكن 
أن تس���������بب أيض������ا التس�������مم الغ��ذائي. 
قام <D .J. كيس������لينگ> ]ال������ذي يدير معهد 
 Joint BioEnergy الطاقة احليوية املشترك
Institute التابع لوزارة الطاقة األمريكية[ 

بتحويل اإلشريكية القولونية إلى مصنع 
ل أشعة الشمس وغاز  حيوي فعال يحوِّ
ثنائي أكس������يد الكربون واملاء إلى عدد 
من الهدروكربون������ات املختلفة، مبا في 
ذل������ك الديزل احليوي. وكما هو مالئم، 
غّير <كيسلينگ> البكتيريا بحيث تفرز 
الزيت، ومن ثم لم يعد يتعني قتلها من 
أجل جمعه. فتطفو الزيوت على سطح 
احل������وض حيث ميكن ش������فطه. وتنمو 
البكتيريا بس������رعة أكب������ر من اخلميرة 

بث������الث م������رات، وتزدهر ف������ي درجات 
احل������رارة املداري������ة، وه������ي قوية وذلك 
بفضل إرثها من حتّمل ظروف اجلهاز 
واخلالية  الس������امة  البشري  الهضمي 

من األكسجني.
أيض������ا س������تتصدر مج������ددا  هن������ا 
أس������واق  الثمن  الغالية  الهدروكربونات 
هذه املصانع احليوي������ة، إن ُوِجدت. لقد 
املوجودة  أميريس -  ش������ركة  حس������نت 
مبدينة إميرڤيل ف������ي والية كاليفورنيا - 
اخلمي������رة لتق������وم بتخمير الس������كر إلى 
الفارنسني، الذي ميكن بيعه مباشرة أو 
حتويله إلى م������واد كيميائية تخصصية 
مثل السكوالني، وهو مرطب للبشرة في 
مستحضرات التجميل الراقية. كما أن 

متام������ا. فقد وّفرت ش������ركة س������والزمي 
Solazyme - ومقرها في جنوب س������ان 

فرانسيس������كو - أكثر من 055 20 گالونا 
من النفط لبحرية الواليات املتحدة بسعر 
424 دوالرا للگال������ون، وتربي س������والزمي 

الطحال������ب داخل أن������واع من األحواض 
الصناعية التي تس������تخَدم عادة لتخمير 
اإلنسولني، وجتبرها قسريا على التغذي 
بالس������كر بدال من أشعة الشمس واملاء. 
ومثل غيرها من شركات الوقود احليوي 
املتقدم، س������وف تس������تمر س������والزمي في 
سوق العمل من خالل صناعة املنتجات 
األغلى ثمنا من الوقود، فهي تبيع الزيت 
الستخدامه في مستحضرات التجميل، 
وتش������ترك مع ش������ركة داو كيميكال في 
صنع م������واد كيميائي������ة تخصصية مثل 

العوازل السائلة.

املتعضيات االصطناعية :
علم الوراثة غير واضح)٭(

حتاول ش������ركات الطحالب التغلب على 
الصعوب������ات عن طريق تغيي������ر التركيب 
اجليني للمتعضيات امليكروية باستخدام 
املواد الكيميائية أو اإلش������عاع، لكنهم لم 
يتوصل������وا بعد إلى تركيب������ات قوية. لقد 
جاب <ڤينتر> ِبَيْخِتِه )سورَسَرر 2( بحار 
العال������م عاما كامال بحثا عن س������الالت 
نافعة، من دون أن يصل إلى فائز جلّي، 
ويق������ول: »ولهذا نحن غي������ر متفائلني من 
إمكانية العثور على جرثومة سحرية في 

الطبيعة تقوم بكل ما هو مطلوب.«
رمبا آن األوان لصنع تلك اجلرثومة 

بدال من البحث عنها.
لقد ب������دأ الباحثون بتحس������ني جينات 

دون مغذيات. إال أن النباتات الصغيرة 
حت������ت مث������ل ه������ذا النمط م������ن الضغط 
تنمو ببطء. وس������يتعني عل������ى العلماء أن 
األساسية  البيولوجية  اآلليات  يعاكسوا 
لهذه اخلاليا لهندستها بحيث تستجيب 

للضغط وتنمو مع ذلك بسرعة.
قامت ش������ركة ساڤاير مبسح أربعة 
آالف س������اللة من س������الالت الطحالب 
واختارت عشرين منها بغرض محاولة 
حتس������ينها. وإن سارت األمور على ما 
يرام فإن منش������أة كولومبوس ستصنع 
مليون گالون م������ن النفط الطحلبي في 
الس������نة، وميكن بعد ذل������ك تكريره إلى 
الديزل أو وق������ود الطائرات. أما خاليا 
الطحال������ب امليتة فيمكن إعادة تدويرها 
إل������ى مغذي������ات بدال م������ن بيعها كعلف 
للحيوان������ات أو كمنتجات أخرى، ذلك 
أن ه������ذه الكتلة احليوي������ة »غالية الثمن 
ونح������ن بحاج������ة إليه������ا، إذ الميكن������ك 
إضافة الكثير م������ن املغذيات إلى هذا 
النظام وكس��ب امل���ال م��ن ذل���ك«، كم�ا 
يق���ول <T. زينك> ]نائب الرئيس لشؤون 

الشركة في ساڤاير[. 
دفعت هذه احلقيق������ة مختبر الطاقة 
املتجددة األمريكي إل������ى إنهاء برنامجه 
اخلاص بالبحث ع������ن الوقود الطحلبي 
وال������ذي امت������د ثمانية عش������ر عاما، بعد 
أن اس������تنفد خمس������ة وعش������رين مليون 
دوالر م������ن أم������وال البحث. فق������د رأى 
العلماء أن وقودهم الطحلبي لن ينافس 
النف������ط األحفوري أبدا، وفقدوا بعد هذا 
اإلغالق آالف������ا من س������الالت الطحالب 
املميزة. إن الشركات التي حتقق أرباحا 
من الطحالب تقوم اليوم بذلك عن طريق 
إنتاج األحماض الدهنية أوميگا 3 التي 
تباع على شكل مكمالت غذائية بأسعار 

أعلى بكثير من النفط اخلام.
أما الشركة الوحيدة التي تنتج الوقود 
احليوي الطحلبي بش������كل جتاري فتقوم 
بذل������ك من خالل جتن������ب البناء الضوئي 

ال يعرف املهندسون البيولوجيون اجلني املطلوب الصطناع 
متعضٍ ميكروي قوي وكيفية إبقائه على قيد احلياة بتكلفة 

رخيصة ويكون قادرا على إنتاج الوقود بغزارة.

 SYNTHETIC ORGANISMS: GENETICS UNCLEAR )٭(

التتمة في الصفحة 25
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فتى الفيزياء املشاكس)٭(
ثار <ليونارد سسكند>)1(  وهو مراهق ولم تتوقف ثورته أبدا. وهو ُيِصرُّ
اليوم على أن احلقيقة قد تبقى إلى األبد بعيدة املنال عن فهمنا لها. 

مقابلة أجراها <P. بيرن>

ينتش������ي <L. سس������كند> ]الفيزيائ������ي 
في جامعة س������تانفورد[ فرح�ا باكتشاف�ه 
األف������كار الت������ي تب������دل الص������ورة الراهنة 
للفيزي������اء. فقبل أربعني عاما ش������ارك في 
بناء نظرية األوتـــار)string theory )2 التي 
ُووِجَهت باالس������تخفاف في البداية إلى أن 
أصبحت أخيرا أولى املرش������حات لتكون 
ولس������نوات  للطبيعة.  املوِح������دة  النظري������ة 
بقي يع������ارض <هوكينگ> ف������ي افتراضه 
أن الثقوب الس������وداء ال تبتلع األجس������ام 
فق������ط ولكنه������ا تطحنها إلى غي������ر رجعة، 
وهو م������ا يناق������ض امليكانيـــك الكمومي 
quantum mechanics. وفي النهاية تراجع 

<هوكينگ>. وقد س������اعد <سسكند> على 

تطوير املفه������وم احلديث بوج������ود أكوان 
متوازية)3( مستندا إلى ما سّماه »األرض 
األوتار.  لنظري������ة   landscape الطبيعيـــة« 
وقد أفس������د ذلك حلم الفيزيائيني بتفسير 
الكون على أنه النتيج������ة الفريدة للمبادئ 

األساسية في الفيزياء.
والفيزيائيون الذين يسعون إلى فهم 
أعمق مس������تويات احلقيقة يعملون اآلن 
ضم������ن إطار نظري هو ف������ي معظمه من 
صن������ع <سس������كند>. إاّل أن أمرا طريفا 
اس������تجد عل������ى الطريق. ف�<سس������كند> 
يتس������اءل اآلن عما إذا كان فهم احلقيقة 

هو في »مقدور« الفيزيائيني. 
ويساور <سسكند> القلق بأن احلقيقة 
قد تتجاوز قدرتنا احملدودة على تخيلها. 
وه������و ليس أول م������ن يعبر ع������ن مثل هذا 

التحف������ظ. ففي العش������رينات والثالثينات 
من الق������رن املاضي انقس������م مؤسس������و 
امليكانيك الكموم������ي )من علماء الفيزياء( 
والالواقعيني.  الواقعيني  معسكرين:  إلى 
وكان <A. آينشتاين> وغيره من الواقعيني 
ي������رون أن هدف الفيزياء كله هو التوصل 
إلى نوع من الصورة الذهنية، مهما كانت 
غير مكتملة، ح������ول احلقيقة املوضوعية. 
وكان الالواقعيون مثل <N. بوهر> يقولون 
إن الص������ور الذهنية حتمل ف������ي طياتها 
بعض املخاطر؛ فعلى العلماء أن يحصروا 
عملهم في بناء واختبار التنبؤات القائمة 
عل������ى التجرب������ة. ويعتقد <سس������كند> أن 
تناقضات ومفارقـــات)4( الفيزياء احلديثة 

تؤيد حتفظات <بوهر>. 
ومن األمور التي قادت <سسكند> إلى 
هذا االستنتاج مبدؤه )مبدأ <سسكند>( 
في تكاملية الثقوب الس������وداء الذي يقول 
إن هن������اك غموضا موروث������ا حول مصير 
األشياء التي تسقط داخل ثقب أسود. فمن 
وجهة نظر اجلس������م الساقط فإنه مير من 
دون حدوث شيء أثناء دخوله في محيط 
الثقب أو أفقه؛ ولكنه يتحطم عند وصوله 
إلى مرك������ز الثقب أو نقطة التفرد)5(. أما 
م������ن وجهة نظر املراق������ب اخلارجي، فإن 
اجلس������م يتحطم عند األفق. إذن ما الذي 
يحدث بالفعل؟ وهذا الس������ؤال وفق مبدأ 
تكامليـــة الثقـــب األســـود)6( ال معنى له: 

فكال التفسيرين صحيحان. 
هناك فكرة أخرى مرتبطة بهذه وتؤيد 

BAD BOY OF PHYSICS )٭(
Leonard Susskind )1(

)2( انظ�ر: »الك�ون ال�ذكي«،           ، ال�ع��ددان 8/7 (2007)، 
ص 74: كتابان جدي������دان يقوالن إن الوقت قد حان 

إلسقاط نظرية األوتار!
وانظ����ر أيض�������ا: »نظري��ة ك��ل ش������يء الالم��درك���ة«، 

الع�ددان 2/1 (2011)، ص 36.
parallel universes )3(

)paradoxes )4 ج: مفارقة.
singularity )5(

the principle of black hole complementarity )6(
the holographic principle )7(

Gerard’t Hooft )8(
)spacetime )9 زمكان: نحت من زمان - مكان.

)perspectival )10 : رؤي������ة األش������ياء وفق������ا لعالقاته������ا 
الصحيحة أو أهميتها النسبية.

الالواقعية، وهي املبـــدأ الهولوگرافي)7( 
ال���ذي ط������وره <سس������كند> بالتعاون مع 
أوترخت  جامع������ة  ]م������ن  <G. هوف������ت>)8( 

احلائ������ز على جائزة نوب������ل في منتصف 
التس������عينات[. ويقول هذا املب������دأ إن ما 
يحصل داخل أي حج������م من الزمكان)9( 
ميكن تفس������يره مبا يحصل على السطح 
احمليط بهذا احلجم. ومع أننا نفكر عادة 
في أن األجس������ام تتح������رك داخل فضاء 
ثالث������ي األبع������اد، فمن املمك������ن أيضا أن 
نفكر في األجسام كبقع مسطحة تتحرك 
على س������طوح ثنائية األبعاد )كسطح كرة 
مث������ال(. إذن م������ا هي احلقيق������ة: الداخل 
أم الس������طح؟ والنظرية ال جتيب عن هذا 
الس������ؤال. فاحلقيقة، وفق هذا االفتراض 
الهولوگرافي، هي أن األمر منظوري)10(. 
وعلى أمل احلصول على فهم أفضل 
للدور ال������ذي يؤديه عند تخ������وم املعرفة 
الفيزيائية ه������ذا التوتر القائم بني األدلة 
الواقعية وب������ني التخمينات النظرية غير 
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املثبتة، س������ألنا <سسكند> أن يشرح لنا 
كيف تطورت أفكاره. 

ساينتفيك أمريكان (SA) : كيف 
توصل ابن سّباك من حي برونكس 

)في نيويورك( إلى التساؤل عن 
طبيعة احلقيقة؟

<سســـكند> : في املدرس������ة الثانوية 
كنت جي������دا ج������دا ف������ي الرياضيات، 
ولكنني كنت مشاكس������ا وقد وقعت في 
مشكالت كثيرة. ونتيجة لذلك لم ُيسَمح 
لي بأخذ مقررات منتظمة في الفيزياء. 
وُأخب������رت بأن عل������ّي أن أدرس فيزياء 
اآلالت احملركة للسيارات بعد ذلك في 
اجلامعة وكانت معهدا للهندس������ة وفيه 
أخذت أول مقرر ف������ي الفيزياء. وكنت 
فيها أفضل من جميع اآلخرين بكثير، 
مبن فيهم أستاذ املقرر. وحلسن احلظ 
لم تتس������بب قدرتي على القيام بأشياء 
ال يق������در ه������و )أي األس������تاذ( عليه������ا 
بالتشاحن بيننا. إال أن أحد األساتذة 
أخبرني بأنني لم ُأخلق ألكون مهندسا 
وكان محق������ا في ذلك. »م������اذا علّي أن 
أفعل؟« أجاب: »حس������نا، أنت ذو ذكاء 

خارق، فعليك أن تصبح عاملا.«

(SA) : هـل درســــت أي مقـــررات 
في الفلسفة؟ 

<سسكند> : نعم، في اجلامعة. لقد ُأعجبت 
كثيرا ببعض املفاهيم، إال أن اهتمامي بها 

تضاءل بعد أن تعلقت بالفيزياء. 

(SA) : هل هناك من حتب من 
فالسفة العلم؟

<سســـكند> : أن������ا م������ن الفيزيائيني 
القالئل الذي������ن يحبون <Th. كوهن>. كان 
مؤرخا للعلوم م������ن ناحية وعالم اجتماع 
م������ن ناحي������ة أخ������رى. وكان مصيبا في 
تش������خيصه ملا يحصل ح������ني يتغير منط 
التفكير العلمـــي)1(. عندئذ تبدأ املفاهيم 
العلمية بالتغير اجل������ذري. وفجأة ُتطرح 
أف������كار جديدة بالكام������ل وتصبح مفاهيم 
وجتري������دات ذهنية جديدة أم������ورًا مهمة: 
النســـبية)2( أحدث������ت تغي������را كبيرا في 
منط التفكير. وكذلك األمر بالنس������بة إلى 
امليكاني������ك الكمومي. وهك������ذا نظل نبتكر 

وه������ذه  جدي������دة.   realisms »واقعيـــات« 
ال حتل أب������دا بالكامل مح������ل الواقعيات 
السابقة. ولكنها في األغلب تستبدل بها 
مفاهيم أكثر فعالية وأفضل في تفسيرها 
للطبيعة، كم������ا أنها في الغالب ش������ديدة 
الغرابة وجتعل الناس يتساءلون عما هو 
املقصود »باحلقيقة«. ومن ثم يأتي الشيء 
ال������ذي يعقب ذلك ويقلب األمور من جديد 
رأسا على عقب. ونحن دائما نتفاجأ ألن 
طريق������ة التفكير القدمي������ة خذلتنا، وكذلك 
األم������ر والكتابات التي كان������ت والكتابات 
الرياضياتي������ة الت������ي ميك������ن أن نكون قد 

أوجدناها أصبحت ببساطة فاشلة. 

(SA) : في خضم كل هذا القدر من 
إعادة النمذجة، هل هناك متسع 

لشيء كاحلقيقة املوضوعية؟
<سســـكند> : البد أنه لدى كل فيزيائي 
ن������وع من احل������س ب������أن هناك أش������ياء 

من هو
<L. سسكند>
تخصصه/ما يشغله

فيزيائي نظري، ُعرف خصوصا بريادته 
في نظرية األوتار وفيزياء الثقب األسود 

والكون املتعدد.

أين
جامعة ستانفورد

اهتماماته البحثية
ما هي الطبيعة العميقة للحقيقة 

الفيزيائية؟

الصورة الكاملة
ليس مبقدورنا أبدا تلمس تلك احلقيقة. 

فقد يستحيل وصف الكون ومكوناته وصفا 
واضحا متاما.

باختصار

scientific paradigm )1(
relativity )2(
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موضوعي������ة، وأن مهمتنا هي أن نتحرك 
ونكتش������ف هذه األشياء املوضوعية. وال 
أعتق������د أن بإمكانك القيام بذلك من دون 
أن يك������ون لديك احلس بوج������ود حقيقة 
موضوعي������ة. والدليل عل������ى املوضوعية 
ه������و القدرة على إع������ادة إجراء التجربة 
)واحلص������ول على ذات النتائج(. لو أنك 
ركلت صخرة مرة آلذيت أصبع قدمك، 
وإذا ركلته������ا مرت������ني فس������تؤذي قدمك 
مرتني. ك������رر التجربة م������رة بعد أخرى 

وسوف تعيد إنتاج املفعول ذاته.
أما وقد قلت ذلك فإن الفيزيائيني ال 
يتحدثون أبدا عن احلقيقة. فاملشكلة هي 
أن ما يعنيه الناس بكلمة »حقيقة« يتعلق 
وتركيبنا  الطبيعي  والتطور  بالبيولوجيا 
أكثر  الداخل������ي ومعماريتن������ا العصبية 
امتدادا وتتعلق بالفيزي������اء ذاتها. نحن 
أس������رى الهندس������ة املعمارية ملنظومتنا 
العصبية. فنحن نس������تطيع تخيل بعض 
األمور وال نستطيع تخيل بعض األمور 

األخرى بصورة حسية.
كانت هندس������ة آينش������تاين الرباعية 
األبعاد صعبة التخيل بصورة حسية. 

وقد أصبحت قابل������ة للتخيل من خالل 
الرياضياتية. وعندما ظهرت  العالقات 
النس������بية فج������أة فالب������د أن الكثيرين 
تس������اءلوا: ماذا حدث للزمن احلقيقي؟ 
م������اذا حدث للفض������اء »احلقيقي«؟ لقد 
أصبحت مخلوطة داخل هذا الش��������يء 
غي������ر امل�ألوف، ولك��ن هن���������اك ق��واع��د. 
وامله���������م أن هن�اك ق�واع�د ري�اضي���اتي���ة 
ت�������م جتريده���������ا  دقيق��������ة وواضح��������ة 
)صياغته��ا( من النس�������بية، وق��د بقي��ت 
ه��������ذه الق��واع��������د فيما اختف������ت بعيدا 

املفاهيم القدمية عن احلقيقة.
إذن م������ا أقوله، لنتخل������ص من كلمة 
»حقيقة«. ولنجعل جميع نقاشاتنا خالية 
من ه������ذه الكلمة. إنها عقبة في الطريق. 
إنه������ا تفترض أش������ياء ن������ادرا ما تكون 
مفيدة. إن كلم������ة »قابل إلعادة اإلنتاج« 

أفضل من كلمة حقيقي.

(SA) : ماذا عن امليكانيك الكمومي؟ 
وفق هذه النظرية فإن ركل الصخرة 
مرة أخرى وبالطريقة نفسها ميكن 

أن يؤدي إلى نتائج مختلفة. 
<سســـكند> : ه������ذه ه������ي املعضل������ة 
الكبيرة أليس كذلك؟ لقد مت اكتش������اف 
أمرين في امليكاني������ك الكمومي زعزعا 
إدراكنا الكالسيكي للحقيقة. األول هو 
التشـــابك)1(. ما قاله التشابك كان أمرا 
غريبا للغاية: أي بإمكانك أن تعرف كل 
ما ميكن معرفت������ه عن منظومة فيزيائية 
مركب������ة م������ن دون أن تع������رف مع ذلك 
كل ش������يء عن العناص������ر املكونة لهذه 
املنظوم������ة. وهذا مثال جي������د على أننا 
غي������ر مجهزين بيولوجي������ا بالقدرة على 
التجريد وكيف أن إحساسنا باحلقيقة 
يتعرض للزعزعة ]انظر في هذا العدد 

»العيش في عالم كمومي«[.
األم������ر اآلخر الذي ضرب بش������دة فكرة 
احلقيقة الكالسيكية كان مبدأ الالتعيني 
uncertainty principle ل�<هايزنبرگ>. حني 

حتاول أن تصف جس������ما بتحديد مكانه 
 momentum وعزمـــه احلركـــي position

امليكاني������كا  ف������ي  مأل������وف  ه������و  )كم������ا 
فوفق  مشكلة.  فس������تواجه  الكالسيكية( 
امليكانيك الكمومي، عليك أن تفكر في أن 
للجسم مكانا أو عزما حركيا ولكن ليس 

االثنان معا. 

(SA) : هل هذا هو ما يقصده 
الفيزيائيون »بالتكاملية«؟

<سســـكند> : بالضب������ط. لق������د تبني أن 
 event horizon رياضيات أفـــق احلـــدث
للثقب األسود تشبه كثيرا مبدأ الالتعيني. 
فهنا أيضا السؤال هو: »أو« مقابل »و«. 
فعلى مستوى كالسيكي كلي فإن جسما 
يسقط أو ال يسقط داخل الثقب األسود. 
هناك أجس������ام خ������ارج الثقب األس������ود 
وأجسام داخله. ولكن ما تعلمناه هو أن 
هذه طريقة خاطئة في التفكير. ال حتاول 
أن تفك������ر أن هناك أش������ياء حتدث خارج 
الثقب األسود وأشياء حتدث داخله. هذه 
توصيفات معادة للشيء ذاته. أنت تصف 
بهذه الطريقة أو بتلك الطريقة. علينا أن 
نتخلى عن التفكير في أن لكل نتف����ة من 
املعلومات مكانا محددا. ]انظر: »الثقوب 
الس������وداء ومفارقة املعلومات«،          ، 

العددان 9/8 )1998(، ص 44[.

(SA) : إذا فهمتك فهما صحيحا، 
فإن املبدأ الهولوگرافي يعمم 

مبدأ تكاملية الثقب األسود على 
الكون كله.

<سســـكند> : نعم. لنفترض أنك حتاول 
أن تصف منظومة م������ا بدقة هائلة. حتى 
تستكشف بدقة عالية ستحتاج إلى طاقة 
عظيمة. وفي النهاية الذي سيحدث عندما 
حتاول احلص������ول على الدقة أكثر فأكثر 
فإنك س������تبدأ في تكوين ثقوب س������وداء. 
فاملعلوم������ات ع������ن داخل الثقب األس������ود 

entanglement )1(

تكشف ثقوب سوداء عن حدود إمكاناتنا لفهم الكون.
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موجودة على س������طحه. فكلم������ا ازدادت 
الدقة التي تصف بها منظومة ما، انتهيت 

إلى وضع معلومات على السطح.
هن������اك وصف������ان للحقيق������ة: إما أن 
احلقيقة هي حجم م������ن الزمكان محاط 
بح������دوده )تخوم������ه( أو أن احلقيقة هي 
املس������احة احلدودية. فأي الوصفني هو 
احلقيقة؟ ليس هناك طريقة لإلجابة عن 
هذا الس������ؤال. إما أن نفكر في اجلسم 
كحجم من الفضاء أو كمجموعة متداخلة 
م������ن املعلومات على احلدود احمليطة به. 
ولكن ليس االثن������ان معا. إما الواحد أو 
اآلخر. إنها عالقة ترسيم mapping من 
الواحد لآلخر متداخلة مبا ال يصدق. 

(SA) : كان الهدف األصلي من 
نظرية األوتار هو تقدمي تفسير فريد 

للحقيقة. هي اآلن تعطينا أكوانا 
متوازية. ما الذي حدث؟ 

<سســـكند> : لقد تخلى ج������زء كبير من 
مجتمعن������ا الفيزيائي عن محاولة تفس������ير 
العال������م على أن������ه فريد، على أن������ه العالم 
الوحيد املمكن رياضياتيا. إن فكرة الكون 
املتعدد)1( )وليس الكون الوحيد( هي اآلن 
اخلي������ار الوحيد ه������ذا املضم������ار. وليس 
اجلميع مش������غولني بهذه الفكرة، ولكن ال 

توجد محاكمة دقيقة متماسكة ضدها. 
ف������ي عام 1974 حصل������ت على خبرة 
مثيرة لالهتمام عن كيفية نشوء التوافق 
العلمي. كان الناس يعملون على نظرية 
مثل  )جسيمات حتت-ذرية  الهدرونات. 
الپروتون������ات والنيوترونات( وهي نظرية 
الكرومودينامي������ك أو QCD الت������ي كانت 
ال تزال غير مثبت������ة جتريبيا. وفي أحد 
املؤمت������رات الفيزيائية وقفت وس������ألت: 
أيها الناس أريد أن أعرف ما تعتقدونه 
 QCD حول احتمال أن تك������ون النظرية
للهدرونات.  الصحيح������ة  النظري������ة  هي 
وقم�������ت بعم�����ل اس�������تفت���اء. لم يع��������ط 
أي من املش��������اركني للنظري�������������ة أكث�������ر 

من 5% من احتم����������االت النج��اح. بع��د 
ذلك س������ألت: على م������اذا تعملون؟ وجاء 
اجل������واب: QCD ،QCD ،QCD. كان������وا 
جميعا يعملون على النظرية QCD. كان 
التواف������ق موجودا ولكن لس������بب غريب 
ما كان الناس يري������دون إظهار وجههم 
النق������دي. أرادوا أن يكون������وا ِصع������اب 
املراس )في تكوين آرائهم(. هناك شيء 
من ذلك فيما يخص فكرة الكون املتعدد. 
الكثير من الفيزيائيني ال يريدون ببساطة 
الوقوف والق������ول: »انظر، نحن ال نعرف 

بديال لهذه الفكرة«.
الك������ون كبير جدا ج������دا. نحن نعلم 
بالتجرب������ة أن������ه أكبر حجم������ا بألف مرة 
على األقل م������ن اجلزء الذي ميكننا أبدا 
أن ن������راه. إن جن������اح مفه������وم التضخم 
الكوني يفتح ب������اب االحتمال بأن الكون 
فيه تباينات على مقاييس كبيرة مبا فيه 
الكفاية. نظرية األوتار توفر عناصر )مثل 
عناصر اللعبة تنكرتوي Tinkertoy( ميكن 
جتميعها معا بعدد هائل من الطرق. لذا 
ال فائ������دة من البحث عن تفس������يرات عن 
سبب أن جزءنا من العالم هو متاما بهذا 
الشكل ألن هناك أجزاء أخرى من العالم 
ليس������ت متاما بهذا الشكل. وال ميكن أن 
يكون هناك تفسير شامل لكل شيء أكثر 
م��ن أن�����ه ميك������ن وج�����ود نظ���ري���ة تق���ول 
إن مع����دل درج������ة حرارة كوكب ما هي 
60 درجة فهرنهايتي������ة. فكل من يحاول 

القيام باحلس������ابات ليثبت أن الكواكب 
لها درجة حرارة 60 فهرنهايت س������يكون 
أحم������ق، ألن هناك الكثي������ر من الكواكب 

التي ال متتلك هذه احلرارة. 
ولك������ن ال أحد يع������رف القواعد التي 
حتكم األك������وان املتع������ددة. إنها صورة 
تخيلي������ة. ال أحد يعرف كيف يس������تخدم 
ذلك بص������ورة تنبئي������ة. فعملية التضخم 
األب������دي هذه تك������ون فقاعة بع������د فقاعة 
بع������د فقاع������ة وتنتج ع������ددًا منه������ا ومن 
جمي������ع األن������واع. ذلك يعني أن نس������بة 

احتمال وج������ود الواح������دة إلى األخرى 
هي النهاية مقس������ومة على النهاية، وهي 
نسبة ال ميكن حتديدها. نحن نرغب في 
احلصول عل������ى توزع احتمالي يقول إن 
ش������يئا هو أكثر احتماال من ش������يء آخر 
وعندئٍذ نقوم بالتنبؤ. وهكذا فإننا ذهبنا 
على ما يبدو كصورة ش������ديدة الوضوح 
إلى محاولة عبثية حلساب ما النهاية له 
من االحتم������االت. إذا كانت هذه الفكرة 

ستنهار فإنها ستنهار لهذا السبب. 

(SA) : هل ميكن العمل في الفيزياء 
النظرية من دون التفكير فلسفيا؟

<سســـكند> : جميع الفيزيائيني 
العظام لديهم جانب فلسفي محسوس 
القوة. لقد كان صديقي <D. فاينمان> 
يكره الفلس������فة والفالس������فة، ولكنني 
كن������ت أعرفه جي������دا، وكان له جانب 
فلسفي عميق. فاملسائل التي تختار 
التفكير حولها تتأثر مبيولك الفلسفية. 
ولكنن������ي أعتق������د أن املفاجآت حتدث 
وتقلب انحيازاتك الفلس������فية رأس������ا 
على عق������ب. فالن������اس لديهم تصور 
بأن للعلم قواع������د واضحة وجاهزة: 
تقوم بإجراء التجارب فتحصل على 
النتائج ثم تفس������رها؛ وف������ي النهاية 
لدي������ك ش������يء. إاّل أن العملية الفعلية 
للعلم هي إنسانية وشواشية)2( وقابلة 
للجدل كأي ش������يء آخر.             <

multiverse )1(
chaotic )2(
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ثروات أفغانستان الدفينة)٭(
يقول اجليولوجيون إن الرواسب املكتشفة حديثا في هذا البلد املضطرب

باحلروب ميكن أن توفر احتياجات العالم من معادن التربة النادرة والبالغة
األهمية، وأن ُتنهي من خالل ذلك سيطرة القبضة احمللية اخلانقة لأفيون.

<S. سمپسون>

للوهلة األولى، يبدو املنظر مشابها للكثير مما يحدث يوميا 
في احلزام األحمر الذي مزقته احلرب في جنوب أفغانستان: 
تهب������ط طائرت������ان عموديتان من نوع بالك ه������وك على تّلة قرب 
احلدود اجلنوبية للبالد مع باكستان. وأثناء هبوط املروحيتان 
يقفز منهما جنود بحرية الواليات املتحدة وبنادقهم جاهزة في 
وضعية القتال. ولكن بعد ذلك ينزل أيضا جيولوجيون يرتدون 
درات اخلزفية الثقيلة. وال ميكن في الواقع متييز  اخلوذ والصُّ
الباحثني من اجلنود إال ف������ي أنهم يحملون املطارق الصخور 
بدال من البنادق. ويتقدم العلماء على األرض الغبراء محاطني 

بسلسلة بشرية من اجلنود.
يقول <H .J. مدلني> ]مدير أنشطة الوكالة األمريكية للمسح 
اجليولوجي في أفغانس������تان[: »في اللحظ������ة التي تنزل فيها 
فإنك تتصرف كجيولوجي، فتنسى أن هؤالء الناس حولك إال 

إذا حاولت أن تخترق هذا الطوق البشري.«
لقد حّلق فريق <مدلني> في مهمات كثيرة وكل واحدة منها 
كانت تدوم س������اعة فقط، حتى ال جتد الق������وى املعاديُة الوقَت 
للتنظي������م واالنقضاض. وتعّد الدقائق الس������تون حلظة خاطفة 
ومجهدة للجيولوجيني الذين  يقضون في العادة أياما ملس������ح 
ووضع خارطة املوقع بدق������ة. فالصخور التي حتوي عنصرا 
مرغوبا فيه، كالذهب أو النيودمييوم)1) مثال، تكون مندس������ة 

دائم������ا بني صخور أخرى أقل أهمي������ة، وجميعها قد توّضعت 
وُط�ويت منذ زمن طويل، ودفنت ثم ُرفعت إلى س������طح األرض 
بحيث ال تظهر إال هنا وهناك، رمبا في قيعان املجاري املائية 
املتعري������ة أو على اجلوانب املتقابل������ة للوديان العميقة. وتتبُّع 
أثر ذلك يحتاج إلى خبرة وقدرة على التحمل والتركيز. ويعلم 
جن������ود البحري������ة أن من يحمونهم يتعقب������ون األدلة مثل كالب 

الصيد، لذا يتحرك الطوق البشري مع العلماء. 
لق������د أثبتت آخر ه������ذه الرحالت العاصف������ة التي ُنفذت في 
الش������هر 2011/2 أن هذه البعثات كانت تستحق املخاطرة. فقد 
كش������فت عن مخ������زون عظيم لعناص������ر التربة الن������ادرة – وهي 
مجموعة مرغوب فيها مم�ا يسمى باملعادن األساسية)2) التي 
أصبحت ضروري������ة إلنتاج التقانات املتقدم������ة، إاّل أنه يقصر 
توافرها حت������ى اآلن في الواليات املتح������دة والعديد من الدول 
األخرى. وهذا الراسب الثمني يعادل إنتاج منجم عالي اجلودة 

كالذي يعدن في الصني.
ملّح اجليولوجيون منذ زمن بعيد إلى أّن أفغانس������تان حَتف�ل 

AFGHANISTAN’S BURIED RICHES )٭(
neodymium )1(

critical minerals )2(

باختصار
مرات عن التوقعات األولية. 

إن التغل������ب على س������يطرة األفيون والطالبان عل������ى البالد بحملة 
تعدي������ن واعدة ق������د يغير من سياس������ة الواليات املتح������دة اخلارجية 

واستقرار العالم.
وعلى املدى الطويل، يجب أن تؤول القيادة إلى جيولوجيي أفغانستان، وقد 

شارفت الوكالة األمريكية للمسح اجليولوجي على االنتهاء من تدريبهم.

مسح اجليولوجيون األمريكيون، حتت احلماية العسكرية، رواسب 
معادن أفغانستان املهمة. توجد احتياطيات غنية بعناصر التربة النادرة 

في اجلنوب، حيث تشتد سيطرة طالبان. 
فإذا جنح تعدين املعادن املهمة في الش������مال، فقد يخلق ذلك النجاح 
زخما جتاريا وسياس������يا هائال في انفتاح اجلنوب. وتش������ير التقديرات 
اجلديدة إلى أّن احتياط������ي عناصر التربة النادرة قد يكون أكثر بثالث 
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مبخازن ضخمة غير مس������تغلة من املعادن األساسية تساوي 
باليني أو حتى تريليونات الدوالرات. وأدرك القادة السياسيون 
أنه إذا كان باإلمكان اس������تخراج هذا احلجم من هذه املعادن، 
فقد تسمح الثروة القتصاد أفغانستان بأن يبتعد عن اعتماده 
على إنتاج األفيون، مّما يجعل البلد أكثر استقرارا من الناحية 
السياس������ية. ولكن قبل أن تقوم أي شركة تعدين بالتنقيب في 
املستقبل ال بد من معرفة ما إذا كانت الرواسب حتوي ما يكفي 
لتغطي������ة التكاليف. وهذا يعني القيام بدراس������ة ميدانية: جمع 
العينات وإعداد خرائط تفصيلية للصخور. وقد جمعت الوكالة 
األمريكية للمس������ح اجليولوجي كّما كبي������را من البيانات خالل 
جوالتها القصيرة واخلطرة عبر أقاليم البالد. وبعد محادثات 
عالية املس������توى مع <مدلني> حول آخر املعلومات، اقتنع كبار 
مس������ؤولي وزارة الدف������اع ووزارة اخلارجي������ة األمريكيتني بأن 
الثروات املعدنية ميكن أن تس������اعد على حتويل أفغانس������تان. 
وبالفعل قد بدأ نوع من التس������ابق على األراضي. فقد طالبت 
ش������ركة تعدين صينية كب������رى بحقها في التنقيب عن راس������ب 
نحاس ضخم في مشروع بقيمة 2.9 بليون دوالر ُيعد اآلن أكبر 
مش������روع تنمية أفغاني، في حني استثمرت املصالح األمريكية 
في الذهب. أما الشركات الهندية فتشكل األغلبية فيما يقارب 

دستتني من الشركات املطالبة بالتعدين عن احلديد.
كان من املفترض أن ُينش������ر تقييم الوكالة األمريكية للمسح 
اجليولوجي األخير عن وف������رة املعادن األفغانية في تقرير بارز 
ُيكشف عنه في كاُبل وفي السفارة األفغانية بواشنطن العاصمة 
في نهاية الش������هر 2011/9. ولكن، وحتى خالل الشهر 2011/8، 
عندما ُكتب هذا املقال، كان <مدلني> وآخرون من علماء الوكالة 
األمريكية للمس������ح اجليولوجي قد أخبرون������ي أن تركيز معادن 
أفغانس������تان وس������هولة الوصول إليها ميك������ن أن جتعل البالد 
واح������دة من أهم مراكز التعدين في العالم. ومن اجلدير بالذكر 
أن أفغانستان قد تصبح مزودا رئيسيا لعناصر التربة النادرة 
ف������ي ح������ال احتفاظ الصني بكام������ل مخزونها. ولك������ن ال يعرف 
متى س������يكون املس������تثمرون األجانب مس������تعدين للبدء بتعدين 
هذه العناصر. إذ يقع املوقع الذي ُفحص في الش������هر 2011/2 

في جن������وب البالد - اإلقليم األكثر عنفا - اخلاضع لس������يطرة 
طالب������ان. ومع ذلك، فلو انطلق تعدين النحاس واملعادن األخرى 
في الش������مال، فقد يخلق هذا املد نش������اطا اقتصاديا وسياسيا 
هائال يش������به »الس������باق على تعدين الذهب« ميكن أن يؤدي في 
النهاية إلى إنهاء س������يطرة األفيون وطالبان، ورمبا إلى إحداث 
حتّول جذري في نشاط الواليات املتحدة العسكري وسياستها 

اخلارجية، ويوجه ضربة لإلرهاب.
ل������م يكن لهذا الوعد أن يصب������ح احتماال جديا لوال اجلهد 

Sarah Simpson
<سمپسون> كاتبة مستقلة ومحررة مشاركة في مجلة 
ساينتفيك أمريكان، وتعيش في رڤرسايد بكاليفورنيا.

املؤلفة

ميكن أن تؤوي هذه التالل املقفرة، في جنوب أفغانستان، كمية كافية من عناصر 
التربة النادرة لتزويد العالم لسنوات مبا يحتاج إليه منها.
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من احملتمل أن يبدأ التعدين التجاري في األقاليم الشمالية التي 
تنخفض فيها احتماالت العنف أو تدّخل طالبان )األعلى في اليمني( 
أو زراعة األفيون )األسفل في اليمني(. ولكن النجاح في الشمال قد 
يولد ضغطا اقتصاديا وسياسيا كبيرا نحو تنمية اجلنوب أيضا.
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اخل������ارق الذي بذله اجليولوجيون إلجراء دراس������ة علمية في 
منطق������ة ح������رب - وهي قصة ل������م يجِر احلديث ع������ن معظمها 
حتى اآلن. قام <مدلني> وخمس������ون آخرون من علماء الوكالة 
األمريكية للمس������ح اجليولوجي باستكشاف أفغانستان ملدة 
سبع سنوات وبذلوا جهودا كبيرة في تدريب جيولوجيي البالد 
ليقوموا بالعمل نفسه وحدهم. وسيعود <مدلني> وآخرون إلى 
كابل في األش������هر القادمة ملس������اعدة علماء أفغانس������تان على 
تفس������ير آخر التقارير والتخاذ قرارات عملية حول العشرات 
من الرواسب املعدنية اجلديدة. وهناك خطط قيد التنفيذ إللقاء 
نظرة أكثر عمقا على مكتش������فات عناصر التربة النادرة التي 

يعتقدون أنها أكبر كثيرا مما تقترحه التقديرات األولية.

عناصر التربة النادرة املكتشفة)٭٭(
لعق������ود من الزمن كانت معظم التأكي������دات حول قيمة معادن 
أفغانستان ضربا من ضروب التخمني. ففي عام 2007 حدد 
فريق <مدلني> مناطق التعدين األربع والعشرين األكثر وعدا 
في جميع أنحاء س������هول أفغانستان القاحلة وجباله العالية، 
باالعتم������اد على مح������اوالت مضني������ة للتكامل ب������ني التقارير 
امليداني������ة غير املنش������ورة من الفترة الس������وڤييتية وما قبلها. 
غي������ر أن حكومتي الوالي������ات املتحدة وأفغانس������تان جتاهلتا 
ف������ي الواقع هذه املعلومات إل������ى أن تنّبه إليها <P .A. برنكلي> 
بعد س������نتني. فقد أدرك <برنكلي> ]وكيل مس������اعد في وزارة 
الدفاع )الپنتاگون(، أشرف على جهود وزارة الدفاع لتعزيز 
العالق������ات التجارية ف������ي العراق وأفغانس������تان[ أن املعادن 
كان������ت الرهان األفضل للتغلب على س������يطرة األفيون، وطلب 
إلى <مدلني> املساعدة. وقد أدرك <مدلني> أن إغراء شركات 
التعدين للدخول في عطاءات للمواقع سيتطلب تقارير علمية 
أكثر تفصيال. ففي العادة، تس������تثمر الشركات أمواال طائلة 
لتحديد تعدين أو ع������دم تعدين موقع معني، ولكن معظمها ال 

ترسل علماءها إلى منطقة حرب.
ف������ي عام 2009، طل������ب فريق عمل تاب������ع ل�<برنكلي> إلى 
<مدل������ني> القيام به������ذا العمل بالضبط. ومن������ذ ذلك الوقت، 

اس������تعملت الوكال������ة األمريكية للمس������ح اجليولوجي صور 
األقمار الصناعية واالستش������عار من بعد واملس������ح امليداني 
حتت احلماية العس������كرية، للتدقيق ف������ي التقديرات القدمية 
وحتديد الرواس������ب اجلديدة الواعدة بدقة. واآلن، يستطيع 
<مدل������ني> أن يق������ول بكل ثقة إن س������تة عل������ى األقل من هذه 

الرواسب املعدنية تعادل من حيث اجلودة تلك املستغلة في 

ثروة معدنية

 Afghanistan’s Promise as a Global Mining Center )٭(
RARE (EARTH) FINDS )٭٭(

أفغانستان الواعدة
كمركز تعدين عاملي)٭(

يســـتقر تنوع مذهل من املعادن الدفينة في أفغانســـتان، فهي تشـــتمل على 
ســـبعة رواسب تعادل جودتها املستوى العاملي )باللون األحمر(. واعتمادا 
علـــى معلومـــات علميـــة حديثـــة، يعتقـــد كبـــار املســـؤولني أّن التعديـــن قد 
يجعل البالد مســـتقرة اقتصاديا وينهي اعتمادها الكبير على املســـاعدات 
اخلارجية وجتارة األفيون غير املشـــروعة. وقد اســـتثمرت الدول األجنبية 
، ومن املقرر إجراء مزايدة على ستة مواقع إضافية. ولكن يجب  في َموقعنْيِ
حتســـني البنية التحتيـــة. وقد يـوفر إنتاج  منجم واحـــد كبير فرص عمل  

لعشرات اآلالف من األفغان.

إيران 

تركمانستان ميمنة

فرح

لشكر قاه

سانگني 

هرات 

مصادر: قسم السالمة واألمن لدى هيئة األمم املتحدة، دراسة استطالعية لألفيون في 
أفغانستان عام 2010، مكتب األمم املتحدة حول املخدرات واجلرمية، حكومة أفغانستان.

تورمالني،
قصدير 

دوسار-شيدا
قصدير، نحاس

نلباندون
رصاص، خارصني

خرنق-قنجار
زئبق 

شخانصور
ليثيوم 

قودزارة
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هلمند اجلنوبية
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خان نشني
عناصر تربة نادرة،

كربوناتيت، يورانيوم

قد تكون كمية 
عناصر التربة 
النادرة أكبر 
ثالث مرات من 
التقديرات احلالية

مناكسر الهرات
ليثيوم يكشف العلم 

عن 29 بليون 
دوالر من 
النحاس فقط

الطريق الدائري 

هرات الشمالية
باريت، حجر

)جيري( كلسي
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أكثر املناجم إنتاجا في العالم. 
تق������ع الصخور الغنية بعناصر الترب������ة النادرة قرب مركز 
ب������ركان خامد في الس������هول اجلنوبية القاحل������ة إلقليم هلمند، 
وال������ذي ال يبعد كثيرا ع������ن قرية خان نش������ني. وتضاريس 
األرض البركانية محفوفة باملخاطر مبا يكفي للجيولوجي الذي 
يتنقل سيرا على األقدام، حتى دون احتمال وجود مليشيات 
معادية مختبئة وراء الصخرة التالية. جزئيا كان الدافع  وراء 
مخاطرة علماء الوكالة األمريكية للمسح اجليولوجي بزيارة 
الب������ركان - الذي يقع ضمن املنطقة احلم������راء - تزايد القلق 
حول الكيفية التي ستؤّمن بها الصناعات العاملية احتياجاتها 
املتزايدة من العناصر األساسية. وفي الوقت احلاضر، تزود 
الص������نُي العالَم بنس������بة 97% من حاجته م������ن عناصر التربة 
النادرة، مما يقلق البلدان الصناعية األخرى، خاصة إذا ُأخذ 
في االعتبار تخفيض الص������ني لصادراتها في اآلونة األخيرة 
إلى اليابان ]انظر املؤطر في الصفحة 22[. إضافة إلى تزايد 
الطلب العاملي على املعادن األخرى وارتفاع األس������عار بسبب 
ذلك. فقبل عقد من الزمن كان س������عر رطل النحاس نحو 80 

سنتا، وهو اليوم يقارب 4 دوالرات.
وفي زيارتني سابقتني للبركان حتت حماية جنود البحرية، 
ح������اول فري������ق <مدل������ني> أن يؤكد صح������ة ادع������اءات املرحلة 
السوڤييتية بوجود الصخور التي حتوي املعادن الثمينة. ففي 
الشهر 2011/2، اكتش������ف الفريق مساحة كبيرة من الصخور 
الغني������ة مبا ُيعرف بعناص������ر التربة الن������ادرة اخلفيفة - التي 
تتضمن عنصر السيريوم املستعمل في صنع شاشات التلفاز 
املسطحة وعنصر النيودمييوم املس������تعمل في املغانط العالية 

القوة في السيارات الهجينة.
وحت������ى اآلن، متكن الفريق من حتديد 1.3 مليون طن متري 
من الصخور املرغوب فيها في خان نشني، حتتوي من عناصر 
التربة النادرة ما يكفي لس������دِّ حاجة العالم باملستويات احلالية 
من الطلب مدة 10 س������نوات. وقد قّدرت وزارة الدفاع األمريكية 
قيمتها بنحو 7.4 بليون دوالر. وقد يوجد في املوقع نفس������ه ما 
يساوي 82 بليون دوالر من املعادن األساسية األخرى. ومبزيد 
م������ن الوقت في املواقع، ومع اس������تعمال الط������رق اجليوفيزيائية 
املناس������بة في املس������ح، يعتقد العلماء أنهم سيكتشفون أن كمية 
رواسب عناصر التربة النادرة قد تكون أضخم مبرتني أو ثالث 
م������رات. ويقول اجليولوجيون عند نظره������م لواد عميق لم يتوافر 
لهم الوقت الستكش������افه، إنهم يرون ما يشبه بشكل شبه مؤكد 
اس������تمرارية للتكوين الصخري نفس������ه. ويقت������رح التصوير من 
االرتفاعات العالية الذي يقيس التغيرات في مغنطيس������ية وكثافة 
الصخور املدفونة في األعماق أن طبقة املواد املرغوب فيها رمبا 

تكون أيضا أسمك بكثير.
ومع ذلك فلن يحدث أي تعدين حول بركان خان نش������ني 
قبل س������نوات بس������بب قلة خبرة أفغانس������تان في الصناعات 
الثقيلة، وعدم وجود سكك حديدية حقيقية، وعدم توافر الطاقة 
الكهربائي������ة في املناطق الريفية. ومع ذلك، فاملش������كلة ليس������ت 
في هذه التحديات، فعلى س������بيل املثال قد اعتادت ش������ركات 
التعدي������ن الكب������رى على الريادة في التخ������وم غير املطورة في 
املناطق النائية من إندونيسيا وتشيلي وأستراليا. إن احلاجة 
إلى حماية استثنائية ضد القوات املعادية هي املانع احملتمل 
ملثل هذه الصفقة. وقد س������ّلمت قوات التحالف السيطرة على  
العاصمة اإلقليمية لش������كر گاه إلى ق������وات األمن األفغانية في 
الشهر 2011/7، مما يزيد من القلق حول السالمة اإلقليمية.

معادن ثقيلة)٭(
يشير <مدلني>، إلى أن االستثمارات املقّدرة بباليني الدوالرات 
التي يحتاج إليها أفغانستان للشروع في التعدين، تبدو مقبولة 
أكثر للنصف الشمالي من البالد، حيث اخلطر أقل. وهي ليست 
صفقة سيئة. ففي هذه املناطق كميات كبيرة من الصخور غير 
املس������تغلة احملتوية على النحاس والذهب واحلديد تقّدر قيمتها 
مبئات الباليني من الدوالرات. وحترص وزارة التعدين األفغانية 
على إعداد نظام امتيازات الستثمار هذه السلع. وقد بلع الطعم 
األول عام 2007، عندم������ا تغلبت مجموعة املتالوگرافيا الصينية 
على أربع شركات استثمار أجنبية أخرى في املزاد العلني على 
عقد لتطوير راس������ب النحاس املعروف باس������م آيناك Aynak في 
اجلبال الواقعة جنوب كابل. ومع التوقعات بأن ينتج الراس������ب 
ما قيمته 43 بليون دوالر طوال مدة استثمار املنجم، فقد وافقت 
الشركة على بناء محطتي طاقة لتشغيل معدات التعدين وتعزيز 
شبكة الطاقة اإلقليمية، إضافة إلى مد جزء من اخلط احلديدي 
ال������الزم لربط املنجم بخطوط الس������كة احلديدي������ة املوجودة في 

جمهوريات االحتاد السوفييتي السابقة في الشمال.
ولكن االهتمام مبعادن البالد قد تأجل إلى زمن حتى تدّخل 
<برنكلي>. فاعتمادا على تفاصيل جديدة جمعها فريق <مدلني>، 

حّركت وزارة الدفاع األمريكية مجددا االهتمام بالتعاقد مع شركة 
استشارات تعدينية كبرى جلمع املعلومات عن أكثر املواقع وعدا 
ووضعها في صيغة جتتذب املس������تثمرين األج�ان��ب. ومع نهاي����ة 
عام 2010 جنحت ه��ذه اجلهود. فقد ضّخ املستثمرون الغربيون، 
بقيادة رئيس أس������واق رأس املال <P .J. مورگان>، مبلغ 50 مليون 
دوالر في منجم ذهب حرفي صغير في واد جبلي شرقي مدينة 
مزار ش������ريف. وكان الهدف هو افتتاح منجم وتشغيله بالعمالة 

HEAVY METAL )٭(
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احمللية واآلليات احلديثة مع بدايات عام 2012. 
وقد تنشأ أنشطة أخرى قريبا. فبمساعدة من وزارة الدفاع 
األمريكية والبنك الدولي، تنوي وزارة التعدين األفغانية عرض 
ستة مواقع معدنية كبيرة أخرى في املزاد مع نهاية عام 2011. 
أولها مكمن أفغانس������تان األكثر وع������دا بالربح: احلديد املتركز 
في حاج������ي-گاك، املنطقة اجلبلية على بعد 130 كم تقريبا إلى 
الغرب من كابل )والقريبة بشكل مالئم من سكة احلديد املخطط 
لها ش������مال آيناك(. ووفقا للوزارة األفغانية، ميكن لهذا املورد 
املق������ّدر مببل������غ هائل مقداره 420 بلي������ون دوالر، أن يقدم دخال 
س������نويا للحكومة مقداره 300 مليون دوالر وأن يوظ�ف 000 30 
شخص. ومثل الكثير من ثروات البالد الدفينة، فإن أجزاء من 
هذا الراسب الضخم الذي يشاهد بسهولة على شكل صخور 
س������وداء قامتة، قد اكتشفت قبل أكثر من قرن من الزمن، ولكن 
لم ُيَتح ألفغانس������تان أبدا التوفيق الصحيح بني املوارد والرغبة 
واالس������تقرار للش������روع في عملية تعدين كبيرة. أما اآلن، فقد 
اتخذت اخلطوة األولى: وهي جذب املس������تثمرين األجانب. وقد 
استحقت عطاءات 23 ش������ركة تعدين عاملية في بدايات الشهر 
2011/9، وكانت هذه الش������ركات قد أفصحت رسميا للحكومة 

األفغانية عن رغبتها في االشتراك في املزاد بأواخر عام 2010، 
مبا في ذلك الشركة الصينية الفائزة بعقد آيناك.

توّلي املسؤولية)٭(
يحت������اج اإلبرام الناجح لهذه الصفق������ات وغيرها من صفقات 
إلى من املزيد من الدراس������ات اجليولوجية، وينبغي على علماء 
أفغانس������تان تولي املس������ؤولية. لقد كان - وم������ازال - تعريف 
العلماء األفغان بالعلوم احلديثة وتقنيات املعلومات وبس������رعة 

هو الهدف الرئيسي للوكالة األمريكية للمسح اجليولوجي منذ 
دخولها األول إلى البالد. وقد شّجع هذا الهدف <مدلني> وأحد 
زمالئه املقربني ف������ي الوكالة األمريكية للمس������ح اجليولوجي، 
<S. مي������رزاد>، وهو جيولوج������ي أفغاني أمريكي ق������ام بزيارة 

راس������ب احلديد في حاجي-گاك قبل أكثر من 30 سنة عندما 
كان مديرا لوكالة املسح اجليولوجي األفغانية. يذكر <ميرزاد> 
أنه كانت لديه رؤية واضحة حول نقل خام احلديد من حاجي-
گاك بالش������احنات إلى باكس������تان أو رمبا إنشاء مصنع فوالذ 
محلي. غير أن الغزو الس������وڤييتي عام 1979 واالحتالل الذي 
تبعه وضعا حدا  لهذا احللم. فقد سجن السوڤييت <ميرزاد> 
عدة مرات قبل أن يتمكن من الهرب إلى الواليات املتحدة عام 
1981 م������ع زوجته وولديه الصغيرين. وعان������ت الكفاءُة العلميُة 

الركوَد في فترة الكفاح التي تلت ذلك.
لقد فتح الغزو األمريكي في عام 2001 الباب. ففي غضون 
األسابيع الثالثة التي أعقبت الهجوم اإلرهابي في 9/11، تلقى 
<ميرزاد> و<مدلني> تفويضا - ثم متويال من الوكالة األمريكية 

للتنمية الدولية – ملس������اعدة األفغان على أن يحددوا بوضوح 
ما ه������و مدفون في ترابهم الوطني من ثروات طبيعية، وتدريب 
العلماء الذين ميكن أن ينصحوا احلكومة حول استغالل هذه 
الثروات. وتعد مثل هذه األنشطة أعماال مألوفة للوكالة األمريكية 
للمس������ح اجليولوجي التي ساعدت عشرات البلدان املضطربة 
على إعادة بناء قطاعات ثرواته������ا املعدنية الطبيعية. ولم يكن 
فريق <مدلني> يعرف شيئا تقريبا عن املستوى العاملي جلودة 
رواسب أفغانس������تان من النحاس وعناصر التربة النادرة، و 

بالتأكيد لم يكن ُينظر بعد للمعادن كمنافس لأفيون.
TAKING OVER )٭(

ضـــد مقاتلـــي طالبان. ميكن أن تقدر قيمة رواســـب النحاس )فـــي األعلى( املوجودة 
بعيدا إلى الغرب بنحو 29 بليون دوالر.

اجليولوجيـــان <S. ميـــرزاد> )في أقصى اليســـار( و <S. پيترز> وهمـــا يقتفيان أثر 
عناصـــر التربة النادرة في جنوب أفغانســـتان في حماية جنـــود البحرية األمريكية 
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يذك������ر <ميرزاد>، ال������ذي رافق <مدلني> وس������بعة أمريكيني 
آخرين في أول زيارة للوكالة األمريكية للمس������ح اجليولوجي 
عام 2004، أنه »عندما وصلنا إلى هناك، وبعد 25 س������نة من 
احلرب، لم يكن لدينا أي فكرة عما إذا كان يوجد أي جيولوجي 
في كابل«. وعندما وصلوا إلى مقر وكالة املسح اجليولوجي 
األفغاني������ة، وجدوه هيكال مقصوفا بالقنابل تظهر على جوانبه 
آث������ار لطلقات الرصاص، وكان املبنى مجاورا للمس������لخ. لم 
تكن هناك نوافذ أو أبواب أو ش������بكة مياه أوكهرباء. وثقوب 
الرصاص متأ اجلدران، وقد اخترق صاروخ مكتب الرئيس. 
ومع ذل������ك، كان قرابة 100 جيولوجي ومهن������دس يأتون للعمل 
بضع ساعات في اليوم، في األغلب لفرز تقارير قدمية أخفوها 
في بيوتهم خالل نظام طالبان. والكثير منهم كانوا يحّس������نون 
دخله������م عن طريق بيع الس������گاير أو قيادة س������يارات األجرة. 
وحلس������ن احلظ، فإن تدريبهم العلمي األساس������ي كان جيدا 
جدا. وم������ا كان ينقصهم هو معرفة التق������دم العلمي والتقاني 
اللذي������ن تطورا منذ بداي������ة الثمانينات. فقد ذك������ر <مدلني> أّن 
إحدى الكيميائيات األفغانيات ارتّدت إلى اخللف عندما أخرج 
أحدهم حاس������وبا محموال: »ورفضت ملسه ألنها كانت تخشى 

من أنه سُيصعقها بالكهرباء.«
كان تدري������س علم������اء األفغان املفهوم األساس������ي لنظرية 
الصفائح التكتونية مهما جدا. هذه النظرية - كون القش������رة 
األرض مقس������مة إلى قطع، كقطع األحاجي، تتحرك وتتصادم 
– قد أحدثت ثورة في فهمنا للكرة األرضية في السنوات التي 
أعقبت انعزال أفغانس������تان عن العالم اخلارجي. فهي تفس������ر 
ملاذا حتدث الزالزل وملاذا تثور البراكني وترتفع اجلبال. وهي 
تفسر أيضا سبب انتشار املعادن االستثنائي في أفغانستان 
األصغر قليال من والية تكساس. إن معظم هذه البالد احملاطة 
اآلن باليابس������ة من جميع اجلهات، قد تكّونت إثر تصادم أربع 
أو خمس قطع من قشرة األرض. ومتيل هذه احلدود املتقاربة 
إل������ى أن تكون املكان الذي جند عنده الكثير من الرواس������ب 

املعدنية الرئيسية في العالم.
وإحدى الدراس������ات التي يأمل العلماء بتنفيذها هي القيام 
مبس������ح جيوفيزيائي تفصيلي فوق بركان خان نشني. وقد قام 
فريق <مدلني> مع مختبر األبح������اث البحرية األمريكية بإجراء 
مس������ح جوي بواس������طة طائرة NP-3D حتلق على ارتفاع عال 
انطالقا من طائرة كانت تستخدم في تعق�ّب غواصات األعداء 
في فترة احلرب الباردة. ومن خالل تخطيط مغنطيسية األرض 
وخصائص أخرى أنتج اجليوفيزيائيون صورا ثالثية األبعاد 
للكيلومت������رات العش������رة العليا من صخور أفغانس������تان. وعند 

 Global Demand Stresses Limited Supply )٭(

ضغوط الطلب العاملي
على العرض احملدود)٭(

<M. فشيتي>، هيئة التحرير

تســـيطر بضـــع دول فقط على اإلنتاج العاملي للكثيـــر من املعادن التي أصبحت 
ضروريـــة لتصنيـــع التقانـــة املتقدمـــة: عنصـــر اليوروپيـــوم لشاشـــات التلفاز 
والنيودمييوم حملركات أقراص احلاسوب disc drive. وقد بدأت بعض األقطار 

كالصني في تخزين املوارد لصالح شركاتها. 
وكنتيجـــة لذلـــك، تزايد قلق األمم الصناعية علـــى مصادرها من »العناصر 
األساســـية« - املعادن الضرورية والتي قد يكون إمدادها مقيدا. ووفقا للوكالة 
األمريكيـــة للمســـح اجليولوجـــي، فـــإن أكثرهـــا أهميـــة للواليـــات املتحـــدة هي 
العناصر الســـتة من فلزات مجموعة الپالتني، والســـبعة عشر عنصرا املعروفة 
بعناصر التربة النادرة، إضافة إلى عناصر اإلنديوم واملنغنيز والنيوبيوم. ما 
هـــي الدول التي متتلكها )األعلى في اليســـار( ومدى اعتمـــاد الواليات املتحدة 
عليها )األســـفل في اليســـار(، ميكن أن تـُؤثر في االقتصاد األمريكي وفي األمن 
القومي )في حالة املنتجات العسكرية( فيما إذا تقلصت التجارة أو لم تكتشف 
رواســـب جديـــدة. وهنـــاك حاجـــة إلـــى املزيد مـــن املســـح لتحديد تأثيـــر موارد 

أفغانستان احملتملة الضخامة.

عناصر التربة النادرة واملعادن املهمة

فيم تستعمل؟

پالتني
پااّلديوم
روديوم
روثينيوم
إريديوم
أوسميوم

سكانديوم
إيتريوم 
النثانوم
سيريوم 
پريسيودمييوم
نيودمييوم
پروميثيوم
سماريوم
يوروپيوم
غادولينيوم
تربيوم 
ديسپروسيوم
هومليوم
إربيوم
ثوليوم
إيتربيوم
لوتيثيوم

عامل محّفز في اإللكترونيات واملعاجلة الكيميائية
عامل محّفز في املكثفات وأجهزة اكتشاف غاز أول أكسيد الكربون

عامل محّفز في املعاجلة الكيميائية 
لوامس إلكترونية ومقاَومات، سبائك معدنية مقاومة للحرارة 

قاذفات شرارة، سبائك معدنية، معاجلة كيميائية
لوامس إلكترونية، مجاهر إلكترونية، غرسات جراحية

مكونات الفضاء اجلوي، خالئط أملنيوم
أشعة ليزرية، شاشات التلفاز واحلاسوب، مرّشحات موجات ميكروية 

تكرير النفط، بطاريات السيارات الهجينة، عدسات الكاميرات
عامل محّفز تكرير النفط، إنتاج العدسات الزجاجية 

محركات الطائرات، أضواء قوس الكربون
أقراص احلاسوب الصلبة، الهواتف اخللوية، املغانط العالية الطاقة

أجهزة األشعة السينية احملمولة، البطاريات النووية
(PCB) املغانط العالية الطاقة، إيثانول، منظفات بوليكلورينتد بايفينيل

شاشات التلفاز واحلاسوب، أشعة ليزرية، إلكترونيات ضوئية
(MRI) معاجلة السرطان، عامل تباين في التصوير بالرنني املغنطيسي

إلكترونيات احلالة الصلبة، نظم قياس العمق 
أشعة ليزرية، قضبان ضبط املفاعالت النووية، املغانط العالية الطاقة

املغانط العالية الطاقة،أشعة ليزرية
ألياف بصرية، قضبان ضبط املفاعالت النووية

أجهزة األشعة السينية، موصالت فائقة
أجهزة أشعة سينية محمولة،أشعة ليزرية

(LED) معاجلة كيميائية، مصابيح الديود املصدر للضوء

فلزات مجموعة الپالتني 

معادن أخرى مهمة

عناصر األرض النادرة

إنديوم
منغنيز
نيوبيوم

شاشات البلورات السائلة، أشباه املوصالت، أفالم شمسية رقيقة
إنتاج احلديد والفوالذ، سبائك األملنيوم 

إنتاج الفوالذ، سبائك معدنية فضائية جوية
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النسبة املئوية إلنتاج العالم 
واالحتياطيات املعروفة (2010)

من ميتلكها؟

مدى اعتماد الواليات املتحدة على االستيراد (2009-2006)

ما مدى اعتماد الواليات املتحدة؟

 Department of The Interior And USGS :املصدر

ما الذي ميكن أن تعمله الواليات املتحدة على األرض؟ تنتج 
الصني 97% من الناجت العاملي من أكاسيد عناصر األتربة النادرة. 

وقد ُأغِلَق مورد الواليات املتحدة الضخم - أال وهو منجم ماوتن پاس 
بكاليفورنيا في عام 2002. وستعيد شركة موليكورب مينرالز اإلنتاج 
بكميات كبيرة في عام 2012، غير أنه ليس لدى شركة موليكورب وال 
الشركات األمريكية التسهيالت الالزمة لتكرير األكاسيد إلى منتجات 

نافعة؛ وقد تستغرق إعادة بناء سلسلة التزويد هذه مدة 15 سنة، 
وفقا ملكتب احملاسبة في حكومة الواليات املتحدة.

اإلنتاج الكلي:
380 طن/متري

االحتياطي الكلي:
110 66 طن/متري

اإلنتاج الكلي:
600 133 طن/متري 

االحتياطي الكلي:
000 778 113 طن/متري

اإلنتاج الكلي:
574 طن/متري 

االحتياطي الكلي:
غير متاح

اإلنتاج الكلي:
000 920 12 طن/متري 

االحتياطي الكلي:
000 000 619 طن/متري

اإلنتاج الكلي:
000 63 طن/متري 

االحتياطي الكلي:
000 946 2 طن/متري

پالتينيوم و پاالديوم 

عناصر األرض النادرة 

إنديوم

منغنيز

نيوبيوم 

بالتني فقط اإلنتاج 

��االحتياطيات 

�

�

�
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مراجع لالستزادة

الطيران على ارتفاع منخفض وبس������رعة أقل تتمكن األدوات 
نفس������ها من متييز تفاصيل أكبر بكثير تكشف عن املدى الذي 
متتد إليه رواس������ب معدنية معينة في األرض. التقدير  الشديد 
التحفظ بكون قيمة عناصرة التربة النادرة تساوي حوالي 7.4 
بليون دوالر ُيبنى على أن ُس������ْمك الصخ������ور ال يتجاوز 100م، 
وم������ن املمكن جدا أن يكون الس������مك أكثر من ذلك. وقد متنى 
<مدل������ني> القيام بعمل ه������ذا املس������ح، إال أن التصريح األمني 

، على افتراض وجود احتمال كبير إلس������قاط  ل������م يصدر قطُّ
الطائرة. وهكذا أقنع <برنكلي> بأن يش������تري لوكالة املس������ح 
اجليولوجي األفغانية هذه األدوات نفسها والتي ميكن حملها 
مش������يا على األقدام، وسيرافق <مدلني> اجليولوجيني األفغان 

إلى الواليات املتحدة ليتعلموا كيفية استعمالها.
كما ُس������ِعَد كل من <مدلني> و<ميرزاد> بتجديد مبنى املقر 
الرئيس������ي لوكالة املسح اجليولوجي األفغانية في كابل مببلغ 
6.5 مليون دوالر، مما جعله يبدو مثل نظيره األمريكي في شمال 

والية ڤرجيني������ا، ويضيف <ميرزاد> مع غم������زة: »لكن املطعم 
أفضل«. وتضم الوكالة األفغانية اآلن مركزا للبيانات الرقمية 
وفقا ألحدث املواصف������ات، وتوّظف 100 عالم ومهندس بدوام 
كامل يقومون بإجراء مس������وحات تقييمية للمعادن بأنفس������هم. 
ويذكر <مدلني> أن العمل امليداني احلديث الذي قام به األفغان 
على راسب النحاس قرب دوسار شيدا كان السبب الرئيسي 

وراء إضافة املنطقة إلى برنامج املزادات القادمة. 

حتديات هائلة)٭(
������ح التقدم العلمي احمل������رز أن التعدين املربح أخيرا غدا  يوضِّ
ممكنا في أفغانس������تان، فللمرة األولى يكون كبار املستثمرين 
مس������تعدين لاللتزام. إذ ميكن لالقتص������اد الوطني املدفوع 
بالتعدين أن ينهي س������يطرة األفيون ويس������اعد على استقرار 
البالد، وهذا ما يعطي الواليات املتحدة والدول األخرى سببا 

جيدا لتقليص تدخلها العسكري الثقيل هناك.
ومع ذلك، فبعض األفغان قلقون عما إذا كان التعدين مفيدا 
للش������عب. لقد كان استغالل املعادن الرئيسية في بعض الدول 
الفقيرة نقمة أكثر منه نعمة. فاكتش������اف النفط في نيجيريا قبل 
أكثر من 50 سنة منح شركات النفط واحلكومة باليني الدوالرات، 
ولكن معظم النيجيريني ما زالوا يعيش������ون على أقل من دوالر 
واح������د في اليوم. وميك������ن للتنمية أن تش������ّجع عمليات طالبان 
اإلرهابية والفس������اد احلكومي. أّما <مدلني> فيؤّيد »الش������فافية 
املطلقة حتميا« كأحد إجراءات األمان؛ فجميع البيانات األولية 
الت������ي جمعتها الوكالة األمريكية للمس������ح اجليولوجي بحرص 
شديد متتلكها احلكومة األفغانية، وهي تسمح حلكومة الواليات 

املتحدة بإتاحة هذه املعلومات على شبكة اإلنترنت.
إن حماي������ة البيئة هو املصدر الثان������ي للقلق. ففي الكثير 
من بق������اع العالم التي توجد فيها عملي������ات التعدين الضخمة 
بطريقة احلف������رة املفتوحة، تواجه الس������لطات ضرورة إزالة 
امللوث������ات التي تراكمت عبر عقود من الزمن. فعلى س������بيل 
املثال ُتخلِّف اإلجراءات املعيارية الس������تخالص عناصر التربة 
الن������ادرة ركاما ينتثر فيه اليورانيوم والبقايا املش������عة األخرى 
التي ته������ّدد الصحة. إّن حتويل أفغانس������تان إلى أحد مراكز 
التعدين العاملية الرئيسية من دون عواقب مماثلة سوف يتطلب 

تفكيرا مسبقا جادا وحتديد املسؤوليات.
ومن املتوقع أن ُتلقى هذه التحديات وهذه القرارات النهائية 
بش������أن أي من الرواس������ب احملّددة التي تستحق التعدين على 
عاتق العلماء األفغان من اآلن فصاعدا. وسينتهي متويل وزارة 
الدف������اع األمريكية للوكالة األمريكية للمس������ح اجليولوجي  مع 
بداية الس������نة املالية اجلديدة في الشهر 10، ومن دون احلماية 
العسكرية فإن العمل امليداني لعلماء الوكالة األمريكية للمسح 
اجليولوجي س������يكون شبه مس������تحيل. وملا كان اجليولوجيون 
األفغ������ان احملليون يتحركون  بحرية أكب������ر، وهكذا فإن فريق 
<مدلني> سيعمل ما بوسعه لتوفير النصح مع توليدهم للمزيد 

من املعلومات التفصيلية. وللمحافظة على هذا الزخم، فقد أّمن 
<مدلني> مبل������غ 8.7 مليون دوالر من صندوق املعونة األمريكية 

USAID لالس������تمرار بتحليل صور األقمار الصناعية وغيرها 

من بيانات االستش������عار عن بعد التي كانت الوكالة األمريكية 
للمس������ح اجليولوجي قد جمعتها من قبُل لتحديد مواقع املزيد 
من الرواس������ب الواعدة. ويقول <مدلني>: »األمر يش������به البحث 
عن قطعة العشرة سنتات ضمن كومة من ماليني قطع السنت 
الواحد. فنحن نشاهد فروقات في الرواسب املعدنية لم يتعّرف 

وجودها السوڤييت وال األفغان أبدا.«
بون حديثا  ليس م������ن الواضح م������ا إذا كان العلم������اء املدرَّ
والسياسيون سيستطيعون إجناز تطوير هذه األعمال التجارية. 
ولكن حلس������ن احلظ، فإن الصخور ميكنه������ا االنتظار. فهي 

لديها كل الوقت املوجود في العالم.                         <
 FORMIDABLE CHALLENGES )٭(
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وس������تكون لها عواقب اجتماعية وبيئية 
]من  <سيرش������ينگر>  ويق������ول  ملحوظة. 
شركة پرينستون[: »إن الهدف يجب أن 
يكون إنتاج كمية تعادل قدر كمية وقود 

الطائرات املستخدم في العالم.«
ويبقى احتم������ال حتقيق اإلجنازات 
قائما، وسيس������تمر بح������ث العلماء عن 
وق������ود حي������وي أفض������ل، إال أن������ه من 
احلكمة أال يخاطر املستثمرون ورجال 
السياس������ة بكثير من املال أو القرارات 
على رهان عال������ي املخاطر. وثمة خيار 
آخ������ر يكم������ن ف������ي اس������تخدام الدولة 
للكهرباء في وسائل املواصالت للتقليل 
من استخدام الوقود األحفوري. وحتى 
يتحقق ذلك فإن الذرة وقصب الس������كر 
س������وف يوفران اجلزء األكب������ر من أي 
بديل للنفط، مما يزيد من األعباء امللقاة 
على عاتق النظام الزراعي العاملي الذي 
يسعى جاهدا إلى توفير الغذاء والعلف 
واأللياف لس������بعة باليني نسمة، إضافة 

إلى املاشية وغيرها.
ويقول اإليكولوجي <D .G. ِتلمان> ]من 
جامعة مينيسوتا[: »نستطيع جميعا أن 
نتعايش مع استخدام أنواع مختلفة من 
وس������ائل املواصالت، ولكننا ال نستطيع 
العي������ش م������ن دون طعام.«                <
<D. بيللو> هو محرر مجلة
ساينتفيك أمريكان أون الين.

تعتمد على تكلفة تغذيتها. إن املصدر 
األرخص في الوقت الراهن هو قصب 
الس������كر البرازيل������ي الذي تس������تخدمه 
شركة أميريس وش������ركة LS9 بجنوب 
يستخدمه  كما  فرانسيس������كو،  س������ان 
آخ������رون - على الرغم م������ن أن تكلفته 
ال ت������زال عالية ج������دا - كنقطة انطالق 
للحصول على الوقود احليوي املتقدم. 
وكما هو احلال بالنسبة إلى الطحالب 
فإن العدوى واملشكالت األخرى ميكن 
أن تعّط������ل إنت������اج األح������واض، وه������ي 
تها في امليكروبات  مشكلة قد تزيد حدَّ
املتخصصة، غير املؤهلة جيدا للعيش 
من دون مساعدة البشر. وامليكروبات 
حتما أبطأ ف������ي إنتاج الكميات الكبيرة 
م������ن الوقود احلي������وي مقارنة مبعاجلة 

الوقود اخلام كيميائيا.
ويعترف <N. ريننگ������ر> ]ضابط أول 
التقانة في شركة أميريس[ قائال: »إننا 
لن نستبدل البترول بهذه الطريقة. ولكننا 
بصدد دعمه. وس������يكون األمر رائعا لو 
متّكنا فق������ط من معاجل������ة تنامي الطلب 
علي������ه.« ذلك أن هذا اله������دف يرّكز على 
إنتاج جزيء هدروكربون الذي س������يمّر 
عب������ر األنابي������ب احلالية، وال������ذي ميكن 
معاجلته في املصاف������ي القائمة، وحرقه 

في احملركات الراهنة.

أ هي مهمة حمقى؟)٭(
إن وجهة نظر <ريننگر> تتوافق مع نظرات 
اخلبراء اآلخرين الذين ينادون بتخفيض 
توقعاتنا. فمجموع الطاقة في احملاصيل 
املزروعة اليوم - إضاف������ة إلى النباتات 
التي تستهلكها املاشية واألشجار التي 
ُتقطع م������ن أجل عجينة ال������ورق والورق 
واملنتج������ات اخلش������بية األخرى - يصل 
إلى نحو 180 إكس������اجول exajoules، أو 
نحو 20% من االستهالك العاملي للطاقة. 
وزيادة هذا املقدار بش������كل ملحوظ في 
املس������تقبل القريب رمبا ال تكون ممكنة 

الش������ركة بدأت مبنتجات ذات متوس������ط 
الس������عري عاٍل، ثم س������تنتقل إلى األقل 
سعرا. وكما يوضح <L .J. هيلمان> ]كبير 
املديرين املاليني[ فإن »األقل س������عرا هو 
الديزل ومنتجات الوقود«. وقد افتتحت 
شركة أميريس لتوها منشأتها اإلنتاجية 
األول������ى ف������ي البرازيل كملح������ق ملصنع 

تخمير قصب السكر.
الهدروكربونات -  إنت������اج  يصعب  قد 
بكمي������ات أو بأس������عار تناف������س الوق������ود 
األحف������وري - حت������ى عل������ى املتعضي������ات 
امليكروية القوية واملهندسة وراثيا. واحلل 
طويل األمد، كما يجادل <ڤينتر> »هو تصنيع 
الكود اجلين������ي الكامل من اللبنات األولية 
والتحك������م في كافة البيانات.« وقد صنعت 
ش������ركته بالفعل خلية بكتيرية اصطناعية 
تف������رز زيت������ا، وكذلك أول متع������ٍض يعيش 
بصورة كاملة على كود جيني اصطناعي. 
وقال: »إننا ُنقّيم آالف الس������الالت وعددا 

كبيرا من التغييرات اجلينية.«
ويبش������ر هذا النهج بقدر كاٍف من 
األمل حلمل ش������ركة الوقود األحفوري 
العمالقة إكسون موبيل على استثمار 
ستمئة مليون دوالر في شركة <ڤينتر>. 
ولكن العقبات تتلخص في أساس������يات 
علم احلي������اة: فحتى أصغر اجلينومات 
تتألف من مئات من اجلينات الغامضة، 
ولي������س ل������دى العلم������اء أدن������ى دلي������ل 
ح������ول وظيفتها. قد يبني املهندس������ون 
البيولوجي������ون م������ن أمث������ال <ڤينت������ر> 
جينوم������ا، ولكنه������م ال يعرف������ون اجلني 
املطلوب إلضفاء الق������وة إلى املتعضي 
امليك������روي االصطناع������ي، الذي ميكن 
إبقاؤه على قيد احلياة بتكلفة رخيصة، 
ويكون قادرا على إنتاج الزيت بغزارة. 
ويص������ف <ڤينت������ر> هذا التح������دي بأنه 
»أكبر« من التحدي الذي واجهه عندما 

سلسَل اجلينوم البشري.
وحت������ى ل������و متكن ش������خص ما من 
إنتاج اجلرثومة السحرية، فإن جدواها 
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ومضات داخلية)٭(
يقول أخصائي السمع وعازف السكسفون <J .Ch. ليمب> إن دراسة
الدماغ أثناء شطحات االبتكار املرجتل قد توفر فهما جديدا لإلبداع،

إضافة إلى تبّصر في عبقرية <J. كولترين>)1( املوسيقية.
مقابلة أجرتها <A. آنستيد>

كان من املمكن أن يكون <J .Ch. ليمب> 
عازف سكسفون في موسيقى اجلاز. فقد 
نش������أ في عائلة موس������يقية وأظهر عالمات 
مبكرة على متتعه مبوهبة موسيقية. أعجب 
ب�<J. كولترين>)1(، وقاد فرقة جاز عندما كان 
طالبا في جامعة هارڤارد. ومع أنه التحق 
في نهاية املطاف بكلية الطب، إال أنه اختار 
اختصاص������ه »أم������راض األذن واحلنجرة« 
جزئيا بسبب اهتمامه املوسيقّي. وبصفته 
اختصاصيا في أمراض الس������مع وجراحا 
في مركز جونز هوپكنز الطبي، فإنه ُيجري 
عملي������ات زرع قوقع������ة األذن في املرضى 
الس������تعادة الس������مع ومتك������ني الص������م من 
االستمتاع باملوس������يقى. وما يزال شعوره 
املرهف وش������غفه كفنان يؤثران في أبحاثه. 
وقد رّكز فيما اليقل عن نصف دراس������اته 
في الس������نوات العشر األخيرة على مناطق 
الدماغ التي تنش������ط أثناء حلظات اإلبداع 
العمي������ق. وكما يقول، فإن������ه يريد أن يفهم 
ما الذي كان يج������ري في دماغ <كولترين> 
عندم������ا يقدم عزفه الرائ������ع املبتكر ارجتاال 

على السكسفون ليلة تلو األخرى.
طّور <ليمب> باالش������تراك مع طبيب 
األعصاب <R .A. ب������رون> - الذي يعمل 
في املعه������د الوطني للصح������ة - منهجا 
لدراس������ة أدمغة عازفي موسيقى اجلاز 
ذوي القدرات املتقدمة جدا وهم يبتكرون 
موسيقاهم. يعزف املوسيقيون على لوحة 

مفاتيح غير ممغِنَطة وهم يستلقون على 
املغنطيســـي  التصوير  جه������از  طاولة 
الوظيفـــي )fMRI()2( الذي يلتقط صورا 
ألدمغتهم. ومن ثم يقارن العلماُء النشاَط 
العصبي احلاصل أثناء االبتكار املرجتل 
بذلك احلاصل عند عزف قطعة محفوظة. 
وميك������ن ل�<ليمب> أيض������ا أن يتفاعل مع 
املوس������يقيني في غرفة التصوير بالعزف 
على لوحة مفاتيح خارجية، أو كما يقول 
املوسيقيون، يتبادلون اجلمل املوسيقية 

القصيرة ارجتاليا.
ز أبحاث <ليم������ب> إلى حد  م������ا يحفِّ
م������ا هو تصميمه على فهم اآلثار املترتبة 
على تغيير أمناط التعليم وعلى تشجيع 
كل ش������خص ليعيش حياة إبداعية ذات 

هدف. هاكم مقتطفات مما قاله:

ملاذا يجب على العلماء أن
يدرسوا اإلبداع؟

مع أنني أعتقد أن اإلبداع أمر مدهش، 
إاّل أنن������ي ال أعتبره ش������يئا فريدا. فأنا 
أنظ������ر إليه على أنه عملية حيوية طبيعية 
يستطيع بعض األشخاص تطويرها إلى 
مس������تويات متقدمة جدا، ف������ي حني أنه 
باألس������اس متطلب للحضارة البش������رية 
ولكيفي������ة تقدمنا. إنه يتغل������ل في جميع 
مناحي حياة البشر. وال أظن بأن هناك 
خصلة مسؤولة عن منط تطورنا كجنس 

INNER SPARKS (�(
 (1967-1926)  :John Coltrane كولتري������ن>  <ج������ون   )1(
ع������ازف  كان   ،Trane ب�»ت������ران«  أيض������ا  املع������روف 
ساكسفون ومؤلف ملوسيقى اجلاز. وكان رائدا في 
اس������تخدام أمناط اجلاز وفي اجلاز احلر. كما كان 
غزير اإلنتاج، فقد نّظم تسجيل ما اليقل عن خمسني 

أسطوانة خالل مسيرته الفنية. 
functional magnetic resonance imaging )2(

)التحرير(

بشري أكثر من اإلبداع.
إذا كان اإلبداع من املنظور العلمي 
س������لوكا بيولوجي������ا، وإذا كان البش������ر 
كائنات مبدعة، فإن������ه يتعني علينا فعال 
أن ندرس اإلب������داع مثلما ندرس أمناط 
الس������لوك البيولوجية املعق������دة األخرى. 
وعدا ذلك، مب������ا أن اإلبداع يبدو مهما، 
لي������س فقط للفن بل أيضا للحياة، فرمبا 

كان علينا أن نفهمه بشكل أفضل.

ِلم االبتكار املرجتل هو نشاط  
مثالي لدراسة اإلبداع؟

هناك عدة أش������كال من اإلبداع. ما حتتاج 
إليه حقا في الدراسة العلمية لإلبداع هو 
الس������لوك الذي يتميز بأنه منوذجي، علما 
بأنه ال ميثل السلوك اإلبداعي كّله. فكتابة 
رواية عمل إبداع������ي، ولكن يصعب القيام 
بذل������ك داخل جهاز تصوير fMRI، كما أن 
كتابة رواية قد تستغرق سنة أو نحو ذلك، 
مما تصعب معه دراسة السلوك اإلبداعي. 
في حني أن االبتكار املرجتل في املوسيقي 
عفوي؛ كما أنه ال يستغرق سوى مدة زمنية 



27 (2012) 2/1

MRI-compatible devices )1(
 Musical �ه������ي اخت��ص������ار ل MIDI ؛ وMIDI keyboard )2(
إل������ى  تش������ير  وه������ي   Instrument Digital Interface
مواصف������ات خاص������ة للتكويـــد encoding وحفظ وبث 
املوس������يقى، وتكون لوح������ة املفاتيح عادة على ش������كل 

مياثل لوحة املفاتيح املعهودة على البيانو.

محدودة نسبيا، مما يعني أنه في كل مرة 
يح������دث فيها، ميكنك أن تقيِّده ضمن إطار 
زمني معقول، وأن تتوقع نتائج فنية ميكن 
ربطه������ا بالبحث. وه������ذه مهمة طبيعية ألي 
موسيقّي. لذلك فإن اجلدول الزمني لهذه 

التجربة العلمية جدول طبيعي. 

ما هو نوع التحديات التي 
واجهتها في محاولتك استحضار 
اإلبداع عند الطلب؟ فاملوسيقيون 
في العادة ال يجدون في املختبر 

العلمي مصدرا لإللهام. 
تألفت مجموعة املوسيقيني من مجموعة 
قد اختارت نفس������ها بنفسها. لم أضغط 
عليهم للمش������اركة. إذ راقت الفكرة لهم 
جميعا. قد تبدو الفكرة غريبة في الدقائق 
األولى ثم تصبح مريح������ة إلى حد مثير 
للدهشة. فأنت في داخل أنبوبة، واملكان 
معتم، وليس لديك سوى سماعات، كما لو 
كنت في حجرة احلرمان من اإلحساس 
sensory deprivation chamber حي������ث كل 

ما تقوم به هو العزف على البيانو. فالبيئة 
غريبة فع������ال للعزف على البيانو، لكن ال 
يوجد ما يش������تت انتباه������ك. في الواقع، 

اعتقد أن املوس������يقى تبعث على الراحة 
في هذا الوضع ألنها الش������يء الطبيعي 
الوحيد فيه. لم تكن نوعية صوت البيانو 
التي اس������تعملناها من أفضل النوعيات. 
كما أن الغرفة ش������ديدة الضجيج. ومع 
ذل������ك لم يش������تك أحد من املوس������يقيني، 
وأمكنهم العزف بصورة جيدة. لقد شعر 
املوس������يقيون أحيانا باحلرج من أنهم لم 
يكون������وا قادرين على الع������زف باجلودة 
التي يعزفون بها عادة، لكنهم بالنس������بة 

إلّي عزفوا عزفا جيدا. 

أخبرنا عن لوحة املفاتيح التي 
استعملتها وكيف جعلتها ُتواِئم 

 .fMRI العمل ضمن جهاز التصوير
العام������الن املهم������ان هنا هما س������هولة 
االستخدام و املغنطيسية. يجب أن تكون 
لديك لوحة مفاتيح تس������تطيع أن تعزف 
عليها وأنت في أنبوب ضيق مس������تلقيا 
عل������ى ظه������رك. أن������ا نفس������ي دخلت في 
املاســـح the scanner عدة مرات، وفكرت 
في أفضل طريقة للنجاح في ذلك. قررنا 
أن البيان������و يجب أن يكون على حضنك 
مع وضع يديك بزاوي������ة طبيعية أمامك، 

ولك������ن عينيك - مبا أنك مس������تلق على 
ظهرك - ال ميكنهما النظر إلى األسفل. 
فاستعملنا املرايا بحيث تنظر إلى مرآة 
تواجه مرآة أخرى تواجه لوحة املفاتيح. 
وفي حصيل������ة األمر، ترى يديك مع أنك 

تنظر مباشرة إلى األمام.
كان مقياس األنبوب يسمح باستعمال 
35 مفتاح������ا فقط. مع أنن������ي كنت أريد 

أن تك������ون اللوح������ة باحلج������م الطبيعي 
ك������ي يش������عر العازفون بوض������ع طبيعي 
نس������بيا. لقد عملت م������ع مهندس يصمم 
األجهزة املتوافقة مع أجهزة التصوير 
املغنطيســـي MRI)1(، وتبادلن������ا َش������ْحَن 
اجلهاز ما يقارب عشر مرات عبر البالد 
تعديالت طفيفة. وقد تطلب ذلك سنتني من 
الزم������ن. وكان علينا صنع لوحة مفاتيح 
اإلدخـــال (MIDI))2( - لآلل������ة املوس������يقية 
الرقمي������ة - بحيث ال يص������در البيانو أي 
ص������وت. فكلما ضغط������ت عل������ى مفتاح، 

من هو
<J .Ch. ليمب>

تخصصه/ما يشغله
جّراح أنف وأذن وحنجرة؛ وعازف 

سكسفون متميز

أين
مركز جونز هوپكنز الطبي والنوادي 

الليلية ومسارح بالتيمور في العاصمة 
واشنطن

مواضيع أبحاثه
ما الذي يدور في الدماغ عندما يرجتل 

املوسيقيون عزفهم؟

الصورة الكاملة
اإلبداع هو نشاط الدماغ برمته وذو 
 our عالقة وثيقة بإحساسنا بذواتنا

sense of self. إنه ُيوجب علينا أن نفهمه.

باختصار
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يرس������ل املفتاح رس������الة إلى احلاس������وب 
تخبره بالنغمة املوس������يقية التي ُضِغطت. 
واس������تعملت برنامجا اس������مه لوجيك پرو 
Logic Pro يحت������وي على ُمح������اٍك للبيانو. 

فعندما تضغط عل������ى مفتاح معني يعزف 
البرنامج النغمة املوسيقية عبر سماعات 
األذن. وعندما تقوم بذلك تش������عر وكأنك 

تعزف على البيانو عزفا طبيعيا.

ماذا يحصل عصبيا للدماغ
أثناء اإلبداع؟

حسب ما أظهرت دراساتي فإن اإلبداع 
هو نش������اط الدماغ برمت������ه. عندما تقوم 
ز جميع مناحي  بأم������ر إبداعي، فإنك حُتفِّ
دماغ������ك. في أثناء االبت������كار االرجتالي، 
يح���������دث حت��������ول مثي��������ر لالهتم������ام في 
 prefrontal نشاط القشرة أمام اجلبهية
cortex، إذ تتوقف منطقة عريضة تسمى 

 lateral املنطقة الوحشية أمام اجلبهية
prefrontal region ع������ن العمل، مما يعني 

أساسا تثبيطا قويا للقشرة أمام اجلبهية. 
إن هذه املناطق هي املسؤولة عن املراقبة 
الذاتية الواعية والضبط الذاتي وتنش������ط 
ف������ي تقييم صحة أو خط������أ األفعال التي 
س������تقوم به. في الوقت نفسه شاهدنا أن 

منطقة أخرى من القشرة أمام اجلبهية – 
 medial القشـــرة أمام اجلبهية األنسية
prefrontal cortex - تنش������ط أيضا. هذه 

املنطقة م������ن الدماغ هي مرك������ز التعبير 
عن النفس وتنش������ط عند س������رد السيرة 
الذاتي������ة. إنها جزء مما يعرف بالشـــبكة 
األساســـية default network، فهي ذات 

صلة بالشعور بالذات.

ما الذي يترتب على عملك، لَنُقل، 
في التعليم؟

إذا اس������تطعنا أن نع������رف م������اذا يتغير 
فعال في الدماغ واس������تفدنا منه رمبا في 
تقليل الضب������ط الذاتي الواعي - وهو ما 
يقوم به في الواقع كثير من املوس������يقيني 
املتمرسني، ويعجز املوسيقيون الهواة عن 
القيام به - فإن ذلك سيكون هدفا مثيرا 
جدا الهتمام الش������خص الذي يحاول أن 
يصبح مبتكرا باالرجتال. وأعتقد أن لذلك 
تأثيرا في وصف ما الذي يخلق ابتكارا 
ارجتالي������ا ممتازا والذي يقوم به اخلبراء 
بصورة طبيعية. أما كيف سيأخذ املعّلم 
هذه الفكرة ويس������تخدمها في التدريس 
فهذا أمر مختلف متاما، لكنني أعتقد أن 

أمامنا مجاال خصبا للتفكير.
هناك حاليا عدد من الباحثني 

يدرسون اإلبداع. وفي رأيك ما 
الذي يؤدي إلى هذا التقارب في 

اهتمامات الباحثني؟
لدينا بع������ض الطرق اجلديدة في حتليل 
نش������اط الدماغ وعمله تسمح لنا بطرح 
أس������ئلة رمبا كان������ت س������ابقا بعيدة عن 
متناول العلماء. وأعتقد أن ذلك يخبرنا 
الكثير عن أس������لوب العلماء بشكل عام. 
فالعلماء ع������ادة مجموعة محافظة جدا. 
إنهم ليس������وا من النوع ال������ذي يريد أن 
يجيب عن أخطر األسئلة املتعلقة بالفن. 
فثمة متغيرات كثيرة يصعب تفسيرها، 
وال يوجد كثير م������ن املنح املالية لتمويل 
مث������ل ه������ذه األبحاث. ف������ال يتعلق األمر 
مبرض من األمراض أو ما شابه. ونحن 
نرى اآلن أن هذه األسئلة معقولة الطرح 
ولدين������ا مناهج معقول������ة حملاولة اإلجابة 
عنه������ا. فعلين������ا أن نعرف كي������ف يؤثر 
اإلبداع في الدماغ وكيف نطبق اإلبداع 
ف������ي النُّظ������م التعليمية، وكيف نش������جع 

األطفال على أن يكونوا مبدعني.

كيف ترد على املشككني والنقاد الذين 
 fMRI يصفون أبحاث التصوير
بأنها علم فراسة)1( بتقانة عالية؟

هذا انتقاد مثي������ر لالهتمام. هناك فارق 
كبي������ر ب������ني أن تق������ول إن اجلمجمة لها 
ش������كل معني وأن تقول إن هناك مناطق 
ف������ي الدماغ نش������يطة فيزيولوجيا. ففي 
الواق������ع م������ا نحاول أن نق������وم به هو أن 
نختط������ف نظرة داخل دماغ الفنان أثناء 
قيامه بش������يء فريد. ويجب أن تأخذ في 
االعتبار أن الطريقة التي نستعملها في 
 - fMRI هذه الدراس������ة - أي التصوير
طريقـــة اســـتنتاجية)2(  جدا جدا. إنها 
غير دقيقة متاما على عدة مس������تويات، 
وف������ي أفضل احل������االت، أنت تس������تنتج 

)phrenology  )1 علم الفراسة: معرفة طباع شخص عن 
طريق دراسة شكل جمجمته وتقاسيم وجهه.

)2(  inferential method                         )التحرير(

قد تظهر للعيان مفاتيح اإلبداع من التصوير  MRI ألدمغة املوسيقيني.
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مراجع لالستزادة

منطا من النشاط مرتبط بنمط معني من 
السلوك. ولكل أسلوب قصوره الذاتي، 
وهذا ما يجب أن يكون األمر عليه. وما 
نري������د أو نأمل باحلصول عليه في نهاية 
املطاف هو تطبيق عدة أساليب مختلفة، 
وليس التصوي������ر fMRI وحده، لإلجابة 
عن الس������ؤال نفس������ه ك������ي تتوصل إلى 

بيانات متقاربة. 
ولكن هناك س������ببا يجعلنا نستعمل 
جه������از التصوير fMRI. إنه يرينا كثيرا 
من األشياء التي لم نكن من قبل نستطيع 
رؤيته������ا بالفع������ل، وهي رؤية الس������لوك 
البشري في أعقد أش������كاله عند حدوثه 
متاما. ولكنني أنتقد بشدة كل من يعتقد 
أن التصوي������ر fMRI يعط������ي جوابا لكل 
ش������يء. فبعد أن استعملت هذا اجلهاز، 
أعرف أنه ال يعطي جميع األجوبة. ومن 
ناحية أخرى، إن ذلك ال يعني أننا يجب 
أاّل نستخلص ما نستطيع استخالصه. 

القصد إنه أسلوب غير منقوص.

ما هي آثار أبحاثك باإلبداع في 
عملك كجّراح وفي زرع قوقعة األذن؟

في احلقيقة، الس������بب فيم������ا أقوم به هو 
حبي للموسيقى. وهذا ما جعلني أرغب 
في أن أكون أخصائيا في السمع. وهذا 
أيضا م������ا قادني أساس������ا إلى معاجلة 
اضطراب������ات الس������مع اجلراحية. ورمبا 
زرع قوقع������ة األذن أفض������ل عالج ُوجد 
للقصور الش������ديد في حاسة السمع، إذ 
ال توجد أي حاس������ة ميكن اس������تعادتها 
اليوم مثلما ُيس������تعاد الس������مع عند زرع 
قوقع������ة األذن. وهذه التقنيات ش������ديدة 
الروعة، ولكنها م������ع ذلك محدودة جدا. 
وما يجعلها مدهشة هو أنها تعيد تقدمي 
اللغة ملن كان لديه س������مع س������ليم معظم 
حياته أو ملن ولد أصم واكتسب السمع 

عبر زرع قوقعة األذن. 
ولكن املوسيقى أمر مختلف متاما. 
إذ ال يس������تطيع معظ������م الذي������ن أجريت 

لهم زراع������ة قوقعة األذن أن يس������معوا 
املوس������يقى بصورة جي������دة. ويرّكز جزء 
كبير من أبحاث�������ي على محاولة فهم ما 
يقّيد اس������تقبال اإلحس������اس باملوسيقى 
لدى من يسمع عبر زراعة قوقعة األذن. 
وآمل بأن أمتكن من حتسني ذلك. وهذا 

جزء كبير مما ُأدرسه أيضا.
وبالنس������بة إلي، ما يحّفز القس������مني 
األساس������يني م������ن أبحاث������ي ه������و نفس 
فكرة إس������ماع الص������م فن������ا رفيعا. إن 
فكرة االنتقال من الصمم إلى إس������ماع 
س������مفونية بيتهوڤن التاس������عة أمر رائع 
حقا. وأمتنى أن أستطيع أصل بشخص 

ما إلى ذلك.

ما هي املرحلة التالية في أبحاثك 
عن اإلبداع؟

ال تزال أبح������اث »املب������ادالت الرباعية« 
التي أتبادل فيها القطع املوس������يقية مع 
املوسيقيني في املاس������ح جارية، وكذلك 
دراساتي ملغنيي موسيقى الراب احلر، 
والت������ي أعتق������د أنها متّثل أول دراس������ة 
عصبية علمية ملوسيقى الهيب هوب على 
اإلطالق. واالجتاه احلقيقي القادم الذي 
اجته نحوه يتعلق مبحاولة توضيح نتائج 
دراستنا عن آليات املكافأة في الدماغ)1( 
وعالقة ذلك باإلبداع. ملاذا نحب أن نكون 
مبدعني؟ ملاذا نحب أن نكون قادرين على 
اإلحساس باإلبداع؟ وما الذي يحصل، 
من منظور مراكز الس������عادة أو املكافأة، 
عندما يبتكر أحدهم ارجتاليا شيئا؟ أين 
يكمن الرضا عصبيا، وكيف يتبدل ذلك 
للموسيقى؟  العاطفي  حس������ب احملتوى 
ولطاملا تس������اءلت ملاذا نحب املوس������يقى 
احلزينة؟ ملاذا جتعلنا نش������عر بالتحسن 
ولي������س بالتردي؟ ه������ذا قلـــب)2( عجيب 
ف������ي أدمغتنا. وبينم������ا نحاول  يحصل 
أن نتجن������ب احل������زن في احلي������اة، فإننا 
في الفن، وخاصة في املوس������يقى، جند 
أنفس������نا تقريبا منقادي������ن إليه. وعموما 

فإن التأثي������ر احلاصل إيجابي. وُيحدث 
االبتكار االرجتالي استجابة مماثلة: ما 
ال������ذي حتصل عليه عندم������ا تنتج عفويا 
موسيقى حزينة؟ هل تشعر بالسعادة؟ 
املتعة؟ ما هي أس������س املكافأة؟ هذا هو 

أحد االجتاهات في أبحاثي.

ما هو أفضل جواب لديك حول 
كيف يستمر <كولترين> في ابتكار 

قطع موسيقية مرجتلة رائعة، 
الواحدة تلو األخرى؟ 

بصراح������ة، أفضل جواب ل������دّي هو أنه 
ت������درب. فقد كان يت������درب بهوس، حتى 
بعد حفلة موسيقية حية. فقد كان يقدم 
حفلة موس������يقية حية ثم يعود إلى غرفة 
فندقه ليتدرب من جديد. وأعتقد أنه كان 
مهووسا بفكرة أبعد بكثير من األداء في 
حفل������ة، وأبعد بكثير مم������ا رآه النقاد أو 
احلضور في موسيقاه. كان يسعى حقا 
إلى الكمال املوسيقّي: القدرة على طرح 
فك������رة لم تخطر له من قب������ل، وأن تكون 
فكرة عميقة، ويستطيع في الوقت نفسه 
تنفيذها. وأعتق������د أنه عرف أن الطريقة 
الوحي������دة لالقت������راب م������ن حتقيق هذه 

األهداف هي إبقاء البوق في فمه.     <

 reward mechanisms in the brain )1(
inversion )2(

<A. آنستيد>، رئيسة حترير املجلة الوطنية 
داخل الفنون Inside Arts التي تصدرها جمعية 
مي الفنون التعبيرية في العاصمة واشنطن،  ُمقدِّ
وهي محررة مشاركة في نبض هارڤارد الفني 
نة blog تابعة ملكتب  Harvard Arts Beat، وهي ُمدوَّ
جامعة هارڤارد للفنون.
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املجلد 28 العددان 2/1
يناير/ فبراير 2012

باختصار
وخالل الس������نوات العديدة املاضية، ش������اهد املجربون مفاعيل كمومية في نظم 

ماكروسكوبية تزداد أعدادها.
واملفعول الكمومي هو في جوهره تش������ابك ميكن أن يحصل في نظم واس������عة 
وكذل������ك في نظم حارة – مبا فيها متعضيات )كائنات حية( organisms – مع 

أنه من املتوقع أن يعرقله ارتعاش جزيئي.

يعرف امليكانيك الكمومي بكونه نظرية األش������ياء امليكروية: اجلزيئات، الذرات، 
واجلسيمات حتت الذرية.

ومع ذلك يرى جميع الفيزيائيني تقريبا أنه يطبق على كل ش������يء أيا كانت 
احلجوم. ون������زوع صفاته املميزة إلى التخفي ليس مجرد مس������ألة أبعاد 

هذه احلجوم. 

إن امليكانيك الكمومي، حس������ب م������ا تقوله عنه الكتب 
املدرس������ية االعتيادية، هو نظرية العالَم امليكروس������كوبي 
وال������ذرات  ������ف اجلس������يمات  ُيوصِّ فه������و  )املجه������ري(. 
واجلزيئات تاركا للفيزياء التقليدية العادية املس������تويات 
املاكروس������كوبية )اجلهرية(، التف������اح، الناس والكواكب. 
وتتوقف غرابة السلوك الكمومي وتبدأ الفيزياء التقليدية 
املألوفة في مكان ما يفص������ل بني التفاحات واجلزيئات. 
لقد تسلسل هذا الش������عور باقتصار امليكانيك الكمومي 
على العالم امليكروس������كوبي وانتش������ر في فهم اجلمهور 

للعلم. فعلى سبيل املثال، كتب الفيزيائي <B. گرين> ]من 
جامعة كولومبيا[ في الصفحة األولى من كتابه الواسع 
االنتش������ار )واملمتاز في آن واحد( الكـــون األنيق)1(: إن 
»امليكانيك الكمومي« يزودنا باإلطار النظري لفهم الكون 
في »أصغر األبعاد« هذا في حني تعالج الفيزياء التقليدية 
التي حتتوي على جميع ما هو غير كمومي، مبا في ذلك 

LIVING IN A QUANTUM WORLD )٭(
)The Elegant Universe )1 نقله إلى العربية: د. نضال شمعون & د. عبداحلليم منصور 

الناشر: مؤسسة الكويت للتقدم العلمي (2005).

العيش في عالم كمومي)٭(

ال يختص امليكانيك الكمومي باجلسيمات الدقيقة، فهو ُيَطّبق على
أشياء من مختلف احلجوم: طيور، مزروعات، وقد يطبق على البشر أيضا.

<V. ڤيدرال>
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نظريات <ألبرت آينشتاين> في النسبية، أكبر األبعاد. 
إاّل أن ه������ذا التقس������يم للك������ون، على فوائ������ده، ال يعدو 
كون������ه وهما. فبعض الفيزيائي������ني احلديثني يرى أن وضع 
الفيزي������اء التقليدية ال يقل عن وض������ع امليكانيك الكمومي. 
فهي ليس������ت س������وى تقريب ُمْجٍد لعالم كمومي في جميع 
األبع������اد. ومع أن رؤية املفاعيل الكمومية أكثر صعوبة في 
العالم املاكروسكوبي، فإن السبب هو طريقة تفاعل النظم 
الكمومي������ة فيما بينها وال عالقة ل������ه باحلجوم بحد ذاتها. 
وحتى العقد األخير، لم يستطع املجربون، إثبات استمرار 
السلوك الكمومي في األبعاد املاكروسكوبية. ولكنهم اليوم 
يفعلون ذلك بش������كل روتيني. فاملفاعيل الكمومية منتشرة 
بش������كل يتجاوز جمي������ع التوقعات، وميكنه������ا أن تؤثر في 

خاليا أجسامنا.
ومع ذلك، فإن على ممتهني دراسة هذه املفاعيل استيعاب 
ما تكش������فه لنا ع������ن كيفية عمل الطبيعة. فالس������لوك الكمومي 
يتهرب عن الرؤية وعن احلس املش������ترك. ويجبرنا على إعادة 
التفكي������ر في نظرتن������ا للكون وعلى قبول ص������ورة جديدة وغير 

مألوفة لعاملنا.

رواية معقدة)٭(
إن الفيزياء التقليدية في نظر الفيزيائي الكمومي هي صورة 
باألبيض واألسود لعالم متعدد األلوان. وتعجز معها جماعاتنا 
التقليدي������ة عن التقاف كل ما في الكون م������ن ثراء. ففي نظر 
كت������ب الفيزياء القدمية مُيحى تدرج األلوان بازدياد احلجوم. 
فاجلس������يمات مبفردها كمومية؛ وهي تقليدية ككل)1(. وترجع 
األدلة األولى على عدم أداء احلجوم دورا أساسيا إلى إحدى 

أشهر التجارب الذهنية في الفيزياء: قطة شرودينگر)2(. 
لقد طرح <E. ش������رودينگر> هذا الس������يناريو الرهيب  عام 
1935، ليوض������ح كيفية اقتران العاملنَي امليكروي واملاكروي 

أحدهما باآلخر بش������كل يجعل من املستحيل رسم خطوط 
تفص������ل بينهما. يقول امليكاني������ك الكمومي إنه ميكن للذرة 
املشعة أن تكون مضمحلة)3( وغير مضمحلة في آن واحد. 
فإذا كانت هذه الذرة موصولة بقارورة سم للقطط فستموت 
القطة إن اضمحلت ال������ذرة، وعندئذ تبقى القطة في نفس 
احلالة الكمومية االنتقالية للذرة. وغرابة إحداهما تصيب 
األخرى وال ش������أن لأبعاد في هذا الشأن. واألحجية هي 
ملاذا ال يرى أصحاب القطة قطتهم إال في إحدى احلالتني: 

حية أو ميتة.
وم������ن وجهة النظ������ر احلديثة، يب������دو الك������ون تقليديا ألن 
التفاعالت املعقدة بني الش������يء وم������ا يحيط به تتواطأ حلجب 
املفاعيل الكمومية عن نظرنا. فاملعلومات عن احلالة الصحية 
للقطة، على س������بيل املثال، تتس������رب بس������رعة إلى البيئة على 
ش������كل فوتونات وتبادل حراري. وتتضم������ن جميع الظواهر 
الكمومية املتباين������ة احتـــادات combinations حاالت تقليدية 
مختلفة )ميت وحي مث������ال( وهي احتادات ال تلبث أن تتبدد. 
وتس������رب املعلومات هو جوهر السيرورة املعروفة باسم حل 
الترابط)4( ]انظر: »مئ�ة ع�ام من األس�رار الكمومية«،         ، 

العددان 3/2 )2003(، ص 78[.
تنزع األشياء الكبيرة إلى خط الترابط بطواعية أكبر من 
طواعية األش������ياء الصغيرة؛ وهكذا فلن تكلف الفيزيائيني 
غاليا نظرتهم للميكانيك الكمومي كنظرية للعالم امليكروي. 
إال أنه من املمكن إبطاء أو إيقاف تس������ريب املعلومات في 
ح������االت عديدة ويتبدى لنا امليكاني������ك الكمومي عندئذ في 
أوج مج������ده. واملفع������ول الكمومي هو في جوهره تشـــابك 
entanglement، وهي كلمة س������بكها شرودينگر عام 1935 

ف������ي املقال الذي ق������دم فيه قطته للعالم. فالتش������ابك يربط 
جس������يمات منفردة جاعال منها كال ال ينقسم. أما النظام 
التقلي������دي فهو قابل للتقس������يم دائما، من حيث املبدأ على 
األقل؛ وأيا كانت اخلصائ������ص اجلماعية لهذا الكل، فإن 
منشأها املركبات املتمتعة بذاتها ببعض اخلصائص. إاّل 

A TANGLED TALE )٭(
en masse )1(

)2( انظ������ر: »إحياء قطة ش������رودينگر«،            ، الع������دد 12 (1997)، ص 48. وملزيد من 
التفصيل حول جتربة قطة ش������رودينگر وموضوعات أخ������رى وردت في هذه املقالة 
راجع كتاب »العقل واحلاس������وب وقوانني الفيزي������اء«، ملؤلفه روجيه بنروز - ترجمة: 

محمد وائل األتاسي وبسام معصراني، دار طالس - دمشق 1998.
)decayed )3: أو مفككة.

)4( أو: قطع االتساق.

Vlatko Vedral
 اشتهر <ڤيدرال> بتطويره طريقة جديدة في تكميم التشابك وتطبيقها على النظم 
الفيزيائية املاكروسكوبية )اجلهرية(. درس املرحلتني اجلامعيتني باآلمبريال كوليج 

في لندن. ومنذ الشهر 2009/6 يعمل أستاذا بجامعة أكسفورد وجامعة األمم 
املتحدة في سنغافورة.

املؤلف
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أنه ال ميكن تكس������ير نظام متش������ابك على هذا النحو، إذ 
يترتب على التش������ابك نتائج غريبة. وتس������لك اجلسيمات 
املتش������ابكة س������لوك كائن فرد حت������ى وإن كانت بعيدة عن 
بعضها، مما أدى ب�<آينش������تاين> إلى تس������ميته الشهيرة 

»فعل شبحي عن بعد«)1(.
يتحدث الفيزيائيون عادة عن تشابك أزواج من اجلسيمات 
األولي������ة، كاإللكترون������ات. وميكن، من دون إح������كام، أن نتمثل 
هذه اجلسيمات بخذروفني)2( صغيرين يدوران إما في اجتاه 
عقارب الس������اعة أو في االجتاه املعاك������س، ويأخذ محوراهما 
جمي������ع االجتاهات املمكنة في الفضاء: اجتاه أفقي أو عمودي 

أو مائ������ل ب� 45 درجة، إل������خ. وعلينا لقياس ســـپني اجلزيء)3( 
اختي������ار اجتاه ما في الفضاء والنظر فيما إذا كان اجلس������يم 

يلف حول هذا االجتاه.
من أجل البره������ان، نفترض أن س������لوك اإللكترونني 
تقليدي. ميكننا جعل أحد اإللكترونني يدور أفقيا باجتاه 
عقارب الس������اعة واآلخ������ر أفقيا أيضا ولك������ن باالجتاه 
املعاكس لعقارب الس������اعة. والنتيجة أن الس������پني الكلي 

مفارقة كمومية

Observing the Observer )٭(
spooky action at a distance )1(

)spinning tops )2: خذروف.
particle’s spin )3(

إن الفك������رة القائلة بتطبي������ق امليكانيك 
الكمومي على كل شيء في الكون، مبا في 
ذلك علينا نحن بني البشر، ميكن أن تؤدي 
إل������ى نتائج غريبة. خذ مثال ه������ذه الرواية 
املختلفة لتجربة قطة شرودينگر الذهنية - 
والتي صار ينظر إليها كأيقونة - جاء بها 
عام P .E> 1961. فيگنر> احلائز على جائزة 
نوبل، وعاجله������ا مفصال <D. دوتش> ]من 

جامعة أكسفورد[ عام 1986.
لنفت������رض أن فيزيائية جتريبية ماهرة، 
<آليس>، وضعت صديقها <بوب> في غرفة 
برفقة قط، ووضعت في الغرفة ذرة مش������عة 
وُس������مَّ قط ينطلق عندما تضمح������ل الذرة. 
واملهم في وجود إنسان هنا هو قدرتنا على 
التواصل معه. )فليس من السهل احلصول 
على أجوبة من الق������ط(. وما يعني <آليس> 
هو أن ال������ذرة تدخل في حال������ة تكون فيها 
مضمحلة وغي������ر مضمحلة معا والقط حي 
ومي������ت معا. إال أن بإم������كان <بوب> مراقبة 
القط مباش������رة ورؤيته في إحدى احلالتني. 
وتزلق <آلي������س> ورقة حتت الباب تس������أل 
<ب������وب> فيها عم������ا إذا كان القط في حالة 

معينة، فيجيب بنعم.
لنالحظ أن <آليس> لم تس������أل عما إذا 
كان الق������ط حي������ا أم ميتا، ألن هذا س������يعني 
بالنس������بة إليها لزوم النتيج������ة أو كما يقول 
الفيزيائي������ون انهيـــار collapse احلالة. إنها 
تكتف������ي مبالحظة أن صديقها يرى القط إما 

حيا أو ميتا وال تسأل أيهما.
ونظ������را ألن <آلي������س> جتنب������ت انهيار 
احلال������ة، يعتبر امليكاني������ك الكمومي أن زلق 
 .reversible الورقة حت������ت الباب عمل عكوس
فبإمكانها إلغاء اخلط������وات التي قامت بها: 
ف������إذا كان القط ميتا، فهو اآلن حي وال يزال 
الس������م في الق������ارورة، وقد ال تك������ون الذرة 
اضمحلت وقد ال يتذكر <بوب >أنه رأى قطا 

ميتا على اإلطالق.
ومع ذلك فهن������اك أثر باق: قطعة الورق. 
ميك������ن ل�<آليس> إلغ������اء الرصد على نحو ال 
تلغي مع������ه الكتابة على الورق������ة التي تبقى 
دليال على أن <ب������وب> رأى القط وبدقة حيا 

أو ميتا.
وهذا يقود إلى نتيجة في منتهى الغرابة. 
لق������د كان مبق������دور <آليس> عك������س الرصد 
)املش������اهدة( ألنها جتنب������ت، فيما يخصها، 
انهيار احلالة. ف�<بوب> بالنسبة إليها كان في 
نفس احلالة الوس������يطة للقط. ولكن صديقها 
في الغرفة يظن أن احلالة انهارت فعال. فقد 
رأى نتاجا مح������ددا والورقة دليل على ذلك. 
وهكذا تب������ني هذه التجرب������ة مبدأين يبدوان 
متناقضني.  ف�<آلي������س> تعتقد أن امليكانيك 
الكمومي يطبق على األشياء املاكروية: ليس 
القط وحده ف������ي حالة غامضة وإمنا <بوب> 
أيضا. ويعتقد <بوب> أنه ال ميكن للقطط إال 

أن تكون إما حية أو ميتة.
وقد ال يج������رؤ أحد عل������ى القيام مبثل 

ه������ذه التجربة على إنس������ان كام������ل، ولكن 
الفيزيائيني يحققون الشيء نفسه على نظم 
أكثر بساطة. لقد قام <A. زيلينگر> وزمالؤه 
ف������ي جامعة ڤيينا بقذف فوت������ون على مرآة 
كبي������رة. ترجع املرآة إلى ال������وراء في حال 
انعكاس الفوت������ون عليها ولكنها تبقى ثابتة 
إذا ما اجتازها الفوت������ون. ويؤدي الفوتون 
هنا دور الذرة املضمحلة؛ وميكن أن يوجد 
ف������ي آن واحد في أكثر م������ن حالة. وتؤدي 
املرآة املؤلفة من بالي������ني الذرات دور القط 
و<بوب> معا. مياثل رج������وع املرآة أو عدم 
رجوعها حي������اة أو موت القط ورؤية <بوب> 
ملا يح������دث. وميكن هنا أيض������ا أن تصبح 
السيرورة عكوس������ة بجعل الفوتون ينعكس 
إل������ى الوراء أم������ام املرآة. وق������د حتقق ذلك 
في األبعاد الصغي������رة بعكس عملية قياس 

أيونات مهتزة في مصيدة أيونات.
وف������ي تطويرهم لهذه التجرب������ة الذهنية 
املتلوية، سار <ڤيگنر> و<دوتش> على خطى 
<ش������رودينگر> و<آينش������تاين> وفيزيائي������ني 

نظري������ني آخرين الذي������ن حاّجوا في ضرورة 
فهم الفيزيائي������ني للميكانيك الكمومي بعمق. 
إاّل أن أغل������ب الفيزيائيني ل������م يبدوا، ولعقود 
طويل������ة، اهتمام������ا يذكر بذلك ألن������ه لم يكن 
للقضاي������ا النظري������ة األساس������ية تأثي������ر في 
تطبيقاتها العملية. أما اآلن وقد اس������تطعنا 
القيام فعال به������ذه التجارب. فإن مهمة فهم 

امليكانيك الكمومي صارت ملحة جدا.

رصد الراصد)٭(
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يس������اوي الصف������ر. لنفت������رض أن محوري 
اإللكترون������ني ثابتان ف������ي الفضاء، فتتوقف 
نتيج������ة أي قي������اس نقوم به عل������ى اختيارنا 
لالجت������اه؛ ه������ل نقيس في اجت������اه محوري 
اجلسيمني أم ال. فإذا أجرينا القياس أفقيا 
لرأيناهما يدوران في اجتاهني متعاكسني، 
أما إذا أجريناه عموديا فلن نكشف عن أي 

دوران ألي منهما.
إاّل أن وض������ع اإللكترون������ني الكمومي������ني 
مختل������ف ويدع������و إلى االس������تغراب. ميكنك 
أن تع������ّد اإللكترونني بحي������ث يكون مجموع 
س������پينهما صفرا حتى ولو لم حتدد س������پني 
كل منهم������ا على حدة. وعندم������ا تقيس أحد 
اجلسيمني فستراه يدور عشوائيا في اجتاه 
عقارب الس������اعة أو في االجت������اه املعاكس، 
فكأن اجلس������يم يقرر بنفس������ه االجتاه الذي 
س������يأخذه. ومع ذلك، وأيا كان اجتاه احملور 
الذي اخترته لقي������اس اإللكترونني، على أن 
يكون احملور نفسه لكليهما، فإنهما سيدوران 
دائما بشكل متعاكس، أحدهما حسب اجتاه 
عقارب الس������اعة واآلخر باالجتاه املعاكس. 
ولكن ما الذي يجعلهما يتصرفان على هذا 
النحو؟ إنه سر حقيقي. أضف إلى ذلك أنك 
لو قمت بقياس جسيم أفقيا واآلخر عموديا 
فإنك ستكشف عن وجود سپني لكل منهما. 
ويب������دو إذن أنه ليس للجس������يمات محاور 

دوران ثابت������ة. ولذا فإن نتائ������ج القياس تتعدى حدود ما 
ميكن للفيزياء التقليدية تفسيره.

العمل يدا واحدة)٭(
تتضم������ن أغلب براهني التش������ابك حفنة من اجلس������يمات على 
األكث������ر؛ إذ من الصعب عزل جموع أكب������ر منها عن محيطها 
ألن جس������يماتها أقرب إلى التش������ابك مع جسيمات هائمة مما 
يحجب النور عن صالتها األصلية؛ أو بلغة حل االرتباط )قطع 
االتس������اق( تتس������رب معلومات كبيرة جدا إلى البيئة وتفرض 
س������لوكا تقليديا للنظام. وصعوبة احلفاظ على التش������ابك هي 
التح������دي األعظم الذي يجابهه العاملون على اس������تغالل هذه 
املفاعيل اجلديدة في استعمال عملي، كاحلواسيب الكمومية.

وق������د بينت جتربة بارعة في ع������ام 2003 أنه ميكن للنظم 
الكبي������رة أن تبقى، ه������ي أيضا، متش������ابكة عندما ُيخفض 

التس������رب أو مُين��������ع مفع���وله بش������كل أو بآخ��������ر. لقد أخذ 
<G. إبلي> ]من يونڤرس������يتي كوليج لن������دن[ وزمالؤه قطعة 

م������ن ملح فليوريد الليتيوم ووضعوها في حقل مغنطيس������ي 
خارج������ي. ميكنك أن تتص������ور الذرات في املل������ح كمغانط 
صغيرة تدور وحت������اول أن تصطف في اجتاه احلقل، وفق 
ما يعرف باس������م الطواعيـــة املغنطيســـية)1(. والقوى التي 
تطبقه������ا الذرات بعضها في بعض تعمل كنوع من الضغط 
بني زوجني لتس������ريع اصطفافهما في اجت������اه احلقل. وقد 
استطاع الباحثون بتغييرهم شدة احلقل املغنطيسي قياس 
هذا التسريع في االصطفاف؛ ووجدوا أن استجابة الذرات 
أس������رع بكثير مما توحي به الش������دة الناجت������ة من التفاعل 

ACTING AS ONE )٭(
Quantum Salt )٭٭(

magnetic susceptibility )1(

10010-1

التشابك املاكروسكوبي )اجلهري(
ملح كمومي)٭٭(

كان الفيزيائيـــون يعتقـــدون أن الظواهـــر الكموميـــة املميـــزة ال تتبـــدى إال علـــى مســـتوى 
اجلســـيمات املنفـــردة؛ بينمـــا تســـلك عناقيـــد اجلســـيمات الكبيـــرة ســـلوكا تقليديـــا. وقد 
بينـــت التجـــارب احلديثـــة خالف ذلـــك. فعلى ســـبيل املثال، تتجـــه الذرات فـــي بلورة ملح 
إلـــى جميـــع االجتاهـــات ال على التعيني )يســـارا أدنـــاه( وتصطف في اجتـــاه واحد عندما 
يطبق الفيزيائيون حقال مغنطيســـيا عليها وتصطف بســـرعة أكبر مما تستطيع الفيزياء 
التقليديـــة مبفردها فعله )الوســـط أدناه(. واضـــح أن ظاهرة التشـــابك الكمومية - »الفعل 
الشبحي« The spooky action - الذي ينسق خواص اجلسيمات املقذوفة بعيدا عن بعضها 
بعضا - تســـاعد على حتقيق االصطفاف )ميينا أدناه(. ُيكَشـــُف عن دور التشـــابك بقياس 

خواص البلورة املغنطيسية )الرسم البياني).

غير ممغنطة

كيف يتحدى امللح التوقعات التقليدية

تقليدي
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نتائج الرصد
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زوجا زوجا. مما يعني بوضوح أن مفعوال إضافيا س������اعد 
الذرات على العمل جماعة، وقد وضعه الباحثون على عاتق 
التش������ابك. وإذا كان األم������ر كذلك ف������إن 1020 ذرة من امللح 

شكلت حالة متشابكة هائلة.
ولتجنب املفاعيل املشوشة للحركات العشوائية املرتبطة 
بالطاق������ة احلرارية، فقد أجرى <إبل������ي> وفريقه جتاربهم 
في درجات ح������رارة جد منخفضة - بضع������ة ميليكلڤن. 
ولكن <M. دوسوزا> وزمالءه ]في املركز البرازيلي للبحث 
الفيزيائي في ريودوجنيرو[ متكنوا بعد ذلك من اكتشاف 
التش������ابك املاكروس������كوبي في مواد مث������ل كاربوكزيالت 
النح������اس في درجة ح������رارة الغرفة وف������ي درجات أعلى 
أيضا. وإن تفاعل س������پينات اجلس������يمات في هذه النظم 
قوي إلى ح������د يجعله يقاوم الشـــواش chaos احلراري. 
وقد شاهد الفيزيائيون التشابك في نظم تتزايد أحجامها 
وترتفع حرارتها بدءا من أيونات واقعة في ش������رك حقول 

كهرطيس������ية إلى ذرات في غاية 
 lattices الب������رودة ف������ي شـــبيكات
إلى بتات كمومية فائقـــة املوصلية )الناقلية()1( ]انظر 

اجلدول في هذه الصفحة[.
تش������به هذه النظم قطة ش������رودينگر. لننظر إلى ذرة أو 
أي������ون. وميكن أن توجد اإللكترونات قرب النواة أو بعيدا 
عنها - أو في احلالتني في آن واحد. ويتصرف مثل هذا 
اإللكترون كتصرف الذرة املش������عة التي اضمحلت أو لم 
تضمحل في جتربة ش������رودينگر الذهنية. وتتحرك الذرة 
ككل بشكل مس������تقل عما يفعله اإللكترون، لنقل ميينا أو 
يس������ارا. وهذه احلركة ت������ؤدي دور القطة امليتة أو احلية. 
هذا وقد متكن الفيزيائيون، باستعمال الليزر، اجلمع بني 
اخلاصت������ني: جعل الذرة، التي يق������ع اإللكترون فيها قرب 
النواة تتحرك نحو اليسار مثال، في حني أن األخرى ذات 

Entanglement Heats Up )٭(
superconducting quantum bits )1(

جتارب رائدة
ارتفاع حرارة التشابك)٭(

ال تقتصر املفاعيل الكمومية على اجلسيمات حتت الذرية، إذ تظهر أيضا في جتارب على نظم كبيرة وحارة.

احلرارة 
بالكلڤن
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2005

2009

َمْنماذا

<M. آرندت>، <A. زيلينگر> وآخرون
)جامعة ڤيينا(

<M .A. دوسوزا> وآخرون
)املركز البرازيلي للبحث الفيزيائي(

<E. كوليني> وآخرون
)جامعة تورنتو، جامعة نيوساوث ويلز وجامعة بادوا(

<S. گيرلتش>، <S. آيبنبرگر> وآخرون
)جامعة ڤينا(

<L. ديكارلو>، <J .R. شولكوپف> وآخرون
)جامعة ييل وجامعة واترلو(

<A. أوكونيل>، <M. هوفهاينز> وآخرون
)جامعة كاليفورنيا، سانتا باربارا(

<H. هيفنر>، <R. بالت> وآخرون
)جامعة إينسبروك(

<D .J. يوست>، <J .D. واينالند> وآخرون
)املعهد الوطني للمعايير والتقانة(

منط تداخل يبني للمرة األولى أن اجلزيئات، على غرار 
اجلسيمات األولية، تسلك سلوك األمواج.

استنتاج تشابك تريليونات الذرات )أو أكثر( من الطواعية 
metal carboxylates املغنطيسية للكاربوكزيالت املعدنية

لقد ُوجد أن املفاعيل الكمومية حتسن فاعلية التركيب 
الضوئي في نوعني من الطحالب البحرية

ل رقم قياسي جديد في رصد مفاعيل كمومية في جزيئات  ُسجِّ
عمالقة مبا في ذلك جزيء أخطبوطي الشكل مؤلف من 430 ذرة

ثالث بتات كمومية متشابكة في دارة فائقة املوصلية، وميكن 
لهذا اإلجراء إحداث نظم كمومية بأي حجم

حتريك لوح مرن رقيق بطول 40 ميكرونا تقريبا )ُيرى بالعني 
املجردة( بحيث يهتز بترددين مختلفني في آن واحد

أوتار متشابكة مؤلفة من ثمانية أيونات كالسيوم في مصيدة 
أيونات. واليوم يستطيع الباحثون وضع 14 أيونا

تشابك احلركة االهتزازية – بدال من اخلواص الداخلية كالسپني 
- أليونات البيرليوم واملنگنيز
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اإللكترونان  ينفص������ل  املرئي 
أحدهم������ا ع������ن اآلخر بفضل 
الطاقة التي يتلقيانها ويصبح 
خضوعهما للتأثير اخلارجي 
ممكن������ا مبا في ذل������ك احلقل 
املغنطيسي األرضي. وُيحِدث 
عدم التس������اوي ه������ذا تغييرا 
الذي  الكيميائي  التفاعل  في 
وتترجم  له.  اجلزيء  يخضع 
املسالك الكيميائية في العني 
دفعات  إلى  االخت������الف  هذا 
عصبية تول������د صورة للحقل 
املغنطيسي في دماغ الطير.

وم������ع أن التحق������ق من آلي������ة <ريتز> ظرفي، فق������د ُأجريت 
دراس������ة مختبرية )نقيضة دراسة احليوانات احلية( جلزيئات 
ش������بيهة بجزيء <ريتز> قام به������ا <J .Ch. روجرز> و<K. مايدا> 
]من جامعة أكسفورد[ أثبتا من خاللها إرجاع حتسس هذه 
اجلزيئات باحلقل املغنطيسي إلى التشابك اإللكتروني. ووفق 
احلس������ابات التي قمت بها مع زمالئي فإن املفاعيل الكمومية 
تستمر في عني الطير 100 ميكروثانية - وهي فترة طويلة في 
هذا السياق. فالرقم القياسي لنظام سپني - إلكترون معمول 
اصطناعيا هو نحو 50 ميكروثانية. وال ندري حتى اآلن كيف 
يس������تطيع نظام طبيعي حفظ املفاعي������ل الكمومية لهذه الفترة 
الطويل������ة، ولكن اإلجابة عن هذا التس������اؤل قد تزودنا ببعض 
األفكار عن كيفية حماية احلواسيب الكمومية من حل الترابط 

)قطع االتساق(.
وهناك س������يرورة بيولوجية أخرى ميكن للتشابك أن 
يدخل فيها وهي التركيب الضوئي)1(، وهي الس������يرورة 
التي يتحول فيها نور الشمس إلى طاقة كيميائية. فالضوء 
الوارد يقذف بإلكترون������ات في خاليا النبات، وعلى هذه 
اإللكترون������ات أخذ مس������ارات تقودها إل������ى التجمع في 
موض������ع واحد هو مركز التفاع������ل الكيميائي حيث تتيح 
طاقتها انط������الق التفاعالت الكيميائية التي تغذي خاليا 
النبات. وتعجز الفيزياء التقليدية عن شرح هذه الفّعالية 

القريبة من الكمال.
لق������د أوحت جت������ارب عديدة أن امليكانيك الكمومي يفس������ر 
الفّعالية الكبيرة لهذه الس������يرورة؛ وقد قام������ت بهذه التجارب 
مجموعات عديدة في جامعتي كاليفورنيا وتورونتو. فامليكانيك 

كان الفيزيائيون 
يعتقدون أن صخب 

اخلاليا احلية قد 
يحجب ظواهر 
كمومية. واآلن 

يجدون أنه ميكن 
للخاليا تغذية 
هذه الظواهر 
ويستغلونها.

اإللكترون البعيد ع������ن النواة، تتحرك نحو اليمني. وهكذا 
فإن حالة اإللكترون متشابكة مع حركة الذرة، وذلك على 
غرار تش������ابك االضمحالل اإلش������عاعي مع حالة القطة. 
وتقلد حركة الذرة نحو اليمني واليس������ار معا حالة القطة 

امليتة واحلية في آن واحد.
وقد انطلقت جتارب أخرى من هذه الفكرة األساسية، 
بحيث يتش������ابك عدد هائل من الذرات ويدخل في حاالت 
ُتعّد مس������تحيلة في الفيزياء التقليدي������ة. وإذا كان بإمكان 
األجس������ام الصلب������ة أن تتش������ابك حتى ول������و كانت كبيرة 
وحارة، فإن قفزة خيال صغيرة حتملنا على التساؤل عن 
إمكاني������ة حدوث ذلك لنوع خ������اص جدا من النظم الكبيرة 

واحلارة: احلياة.

طيور شرودينگـر)٭(
إن أبـــا احلنـــاء Robins طير أوروب������ي صغير وفطن. تهاجر 
ه������ذه الطيور كل عام من إس������كندناڤيا إلى س������هول إفريقيا 
االس������توائية احلارة وتع������ود في الربيع عندم������ا يصبح مناخ 
الشمال مقبوال. وتقطع بس������هولة، في رحلة الذهاب واإلياب 

هذه، مسافة 000 13 كم.
وكان الن������اس يتس������اءلون عما إذا كان������ت بوصلة ما 
في هذه الطيور وغيرها من احليوانات. في الس������بعينات 
من القرن املاضي، التق������ط <W. فولفگانگ> وزوجته ]من 
جامع������ة فرانكفورت ف������ي أملانيا[ طي������ورا مهاجرة نحو 
إفريقي������ا ووضعوها في حقول مغنطيس������ية اصطناعية. 
والغري������ب أنهما وجدا أن ه������ذه الطيور ال حتس بعكس 
اجتاه احلقل املغنطيسي مما يشير إلى عدم قدرتها على 
حتديد الش������مال من اجلنوب؛ ولكنها حتس مبيل احلقل 
املغنطيس������ي األرض������ي - بالزاوية الت������ي تعملها خطوط 
هذا احلقل مع الس������طح. وهذا هو جميع ما حتتاج إليه 
ه������ذه الطيور في املالحة. وجتدر اإلش������ارة هنا إلى أنها 
ال تتحس������س باحلقل املغنطيس������ي إطالقا عندما ُتغطى 
عيونها، مما يدل على أنها تشعر باحلقل بشكل أو بآخر 

عبر عيونها.
وفي ع������ام 2000 وجد <Th. ريتز> ]وهو فيزيائي من جامعة 
ساذرن فلوريدا آنذاك، يهوى الطيور املهاجرة[ مع زمالئه في 
هذه اجلامعة أن مفتاح اللغز هو التش������ابك. ويقول اقتراحهم، 
املبني على بحث ل�<K. شولنت> ]من جامعة إلِّينوي[: إن في عني 
الطائر جزيئات ذات طابع خاص يشكل فيها إلكترونان زوجا 
متش������ابكا ذا س������پني كلي معدوم. وهو وضع ال شبيه له على 
)٭( SCHRÖDINGER’S BIRDSاإلطالق في الفيزياء التقليدية. وعندما ميتص اجلزيء الضوء 

photosynthesis )1(
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مراجع لالستزادة

الكمومي ال ُيلزم اجلسيم بأخذ مسار واحد في حلظة معينة بل 
نه من أخذ جميع هذه املسارات في آن واحد. إاّل أن بعض  ميكِّ
هذه املس������ارات يعدم الواحد اآلخر بفعل احلقل الكهرطيسي 
داخل خاليا النبات، في حني تتقاوى بعض املسارات األخرى؛ 
وهذا ما يقلل من فرص أخذ اإللكترون طريقا غير مجد، ويزيد 

من فرص توجهه مباشرة نحو مركز التفاعل.
وقد يدوم التش������ابك جزءا من الثانية ويش������مل جزيئات ال 
يتج������اوز ع������دد ذراتها املئة ألف. فهل توج������د أمثلة أخرى في 
الطبيعة لتش������ابك أكبر وأكثر اس������تدامة؟ ال ندري، إال أن في 
الس������ؤال ما يكفي من اإلثارة للدفع نحو إنش������اء اختصاص 

.quantum biology جديد: البيولوجيا الكمومية

املعنى لهذا كله)٭(
لق������د كان توق������ع إمكانية وجود القطط حي������ة وميتة معا 
مناٍف للمنطق في نظر شرودينگر؛ وما من نظرية تتنبأ 
بح������دث من هذا الن������وع إال وتكون نظري������ة خاطئة بكل 
تأكيد. وقد شعرت أجيال من الفيزيائيني بهذا احلرج، 
وتص������ورت أن تطبيق امليكاني������ك الكمومي يتوقف عند 
املقاييس الكبيرة. واقترح <R. پينروز> ]من أكسفورد[ 
أنه قد يكون مبقدور الثقالة جعل الفيزياء التقليدية حتل 
محل امليكانيك الكمومي في أش������ياء تتجاوز كتلتها 20 
ميكروغرام، ورأى ثالث������ة فيزيائيني إيطاليني <T. فيبر> 
]م������ن جامعة تريس������تا[ و<آلبروتورميين������ي> وآخر من 
جامعة بافيا أن اجلسيمات تسلك بشكل عفوي السلوك 
التقلي������دي عندما تكون بأعداد كبي������رة. ولكن التجارب 
لم تعد حاليا تترك مجاال لهذا النوع من الس������يرورات. 
ويبدو أن الفصل بني العامل������ني الكمومي والتقليدي لم 
يعد أساسيا. إنه مسألة مهارة جتريبية ليس إال؛ ويظن 
عدد قليل من الفيزيائيني أن الفيزياء التقليدية س������تعود 
دوما ف������ي الواقع أيا كانت املقايي������س. إال أن االعتقاد 
الس������ائد هو أنه إذا ما حلت يوم������ا ما نظرية أعمق من 
الفيزياء الكمومية، فإنها س������تبني لنا أن الكون أبعد ما 

يكون عن احلدس مما رأيناه حتى اآلن.
وهك������ذا فإن واقع تطبيق امليكاني������ك الكمومي على جميع 
املقايي������س يجبرنا على مواجهة أعمق أس������رار النظرية. ولن 
نس������تطيع بجرة قلم القول إنها مجرد تفاصيل ال قيمة لها إال 
ف������ي املقاييس الصغيرة جدا. فالزمان واملكان، على س������بيل 
املثال، هما من املفاهيم التقليدية األساس������ية، لكنهما ثانويان 
في امليكانيك الكمومي. والتش������ابكات ه������ي أولية. فهي تربط 

النظ������م الكمومية من دون الرجوع إل������ى الزمان واملكان. ولو 
وجد خط فاصل بني العاملني الكمومي والتقليدي الس������تعملنا 
الزمان وامل������كان التقليدي������ني كإطار لتوصيف الس������يرورات 
الكمومي������ة. ولكننا ُنضيع هذا اإلط������ار لعدم وجود هذا اخلط 
الفاصل؛ وفي الواقع، لعدم وجود عالم تقليدي بحق. ويجب 
علينا تفس������ير املكان والزم������ان كانبثاق - على نحو ما - من 

فيزياء بال مكان وال زمان.
وميكن لعمق الرؤية هذه أن يس������اعدنا عل������ى التوفيق بني 
الفيزي������اء الكمومية وبني ه������ذا الركن اآلخر الكبي������ر للفيزياء. 
نظرية النس������بية العامة آلينش������تاين، التي تص������ف قوة الثقالة 
بداللة هندسة الزمكان)spacetime )1. والنسبية العامة تفترض 
أن األشياء حتتل أوضاعا معرفة متاما وال حتتل إطالقا أكثر 
من مكان في حلظة معينة – في تعارض مباش������ر مع الفيزياء 
الكمومية. ويعتقد فيزيائيون عديدون، من أمثال <S. هوكينگ> 
]من جامعة كامبريدج[ أن على نظرية النس������بية أن تدع نظرية 
أعم������ق منها حتل محلها، نظرية ال يوج������د فيها مكان وزمان. 
وينبثق الزمكان من تشابكات كمومية عبر سيرورة حل الترابط 

)قطع االتساق(.
وهناك إمكانية أخرى أجدر باالهتمام ترى أن الثقالة 
ليست قوة بذاتها وإمنا بقايا ضوضاء منبثقة عن التجمد 
الكمومـــي)2( للقوى الكونية األخرى. ترجع فكرة »الثقالة 
املستحثة« هذه إلى الفيزيائي النووي والسوڤيتي املنشق 
<A. زاخاروڤ> في س������تينات الق������رن املاضي. وإذا كان 

األمر كذلك فلن تهبط الثقالة من رتبتها كقوة أساس������ية 
فحسب بل ستبدو جهود »تكميم« الثقالة في غير محلها. 

وقد ال يكون للثقالة وجود على املستوى الكمومي.
إن ما يتضمنه كون األشياء املاكروسكوبية، ونحن منها، في 
غموض كمومي مثير ومحير، كاٍف لوضعنا نحن الفيزيائيني في 
حالة تشابك من االرتباك واإلعجاب.                          <

THE MEANING OF IT ALL )٭(
)1( زمكان: نحت من زمان-مكان.

the quantum fuzziness )2(
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أذكى نوع بكتيري على كوكب األرض؟)٭(
أحد أنواع امليكروبات املوجودة في التربة ميكنه اتخاذ قرارات
حكيمة على غير العادة وذلك عند تواصله مع البيئة احمليطة به.

   <A. كيوتشمنت>، محررة مبجلة ساينتفيك أمريكان

Scientific American, June 2011

THE SMARTEST BACTERIA ON EARTH )٭(
The bugs’ social IQ score (1(

)2) طبق يستخدم لتنمية مزارع اخلاليا احلية في املختبر.               )التحرير(

ال يقتص������ر اهتمام <E. بن-جاكوب> ]أس������تاذ الفيزياء في 
جامعة تل أبيب[ عل������ى جينومـــات genomes البكتيريا التي 
يدرسها فحسب، وإمنا يهتم أيضا بدراسة شخصياتها. إنه 
يقارن البكتيريا مبشاهير هوليود. »فمن ناحية، نحن معجبون 
بالبكتيريا، ولكننا من ناحية أخرى نعتقد أنها كائنات غبية،« 
ع�ل������ى ح������د ق������ول <بن-جاكوب>. لق������د متك������ن <بن-جاكوب> 
 BMC وزمالؤه من نش������ر بحث في الع������دد 2010/12 من مجلة
Genomics سجلوا فيها أن أحد أنواع بكتيريا التربة، ويسمى 
پيانيباسلس ڤورتكس Paenibacillus vortex والذي اكتشفه 
<بن-جاك������وب> في منتصف التس������عينات، يتميز مبس������توى 

مدهش من الذكاء وذلك مقارنة بامليكروبات األخرى.
وقد متكن الفريق البحثي من تعرف هذا الذكاء النس������بي 
للنوع پيانيباسلس ڤورتكس عن طريق مقارنة اجلينوم اخلاص 
به بجينوم 502 نوع بكتيري مختلف مت تعرفها خالل السنوات 
املاضية، وتأسيسا على هذه املقارنة مت حساب ما يطلق عليه 
<بن-جاكوب> معامل الذكاء االجتماعي للميكروب)1). حيث 

قام الباحثون بتقدير عدد اجلينات )املوروثات( genes املرتبطة 
بالوظائ������ف االجتماعية مثل اجلينات التي تس������مح للبكتيريا 
بالتواصل مع البيئة احمليطة بها والتعامل مع ما يصلها منها 
من معلومات، وكذلك اجلين������ات التي تعمل على بناء مركبات 
كيميائية مفيدة للميكروب عند تنافسه مع امليكروبات األخرى. 
وقد ُوجد أن پيانيباس������لس ڤورتكس وس������اللتني أخريني من 
جنس پيانيباس������لس حتتوي على عدد من هذه اجلينات أكبر 
مم������ا لدى أي نوع آخر من ال�499 نوعا بكتيريا التي قام <بن-
جاكوب> بدراس������تها، ومن ضمنها س������الالت ممرضة من 
بكتيريا اإلشريكية القولونية Escherichia coli، وهذا يدل 

على امتالك امليكروب »مهارات اجتماعية ذكية.«
ويتجل������ى ه������ذا التعق������د بامله������ارات االجتماعي������ة في 
يق������وم  الت������ي  املمي������زة  التفاصي������ل  ذات  املس������تعمرات 
الپيانيباس������لس ڤورتك������س بتكوينها، وتظه������ر إحداها في 
الص������ورة الفوتوگرافية املصاحبة له������ذا املقال، وذلك بعد 
تنميته������ا أليام عديدة في طبق بتـــري petri dish)2). ويصل 
ُقْطُر هذه املس������تعمرة إلى نحو 8 س������نتيمترات، ولكن عدد 
ما فيها من خاليا بكتيرية أكثر مبئة مرة من عدد س������كان 
األرض. ومتث������ل النقاط الزرقاء في الص������ورة مجموعات 
 ،vortices »كثيفة من هذه البكتيريا يطلق عليها »الدوامات
وهي تنتش������ر وتتجمع سويا حول مركز مشترك لكي متهد 
طريق البكتيريا على السطوح الصلبة ولتحمي نفسها من 
األخطار. ومع تضاعف اخلاليا فإن كل »دوامة« تزداد في 
احلجم وتتحرك إلى اخلارج كوحدة واحدة، تاركة خلفها 
ذيال من خالي������ا أكبر عمرا ال تق������وم بالتضاعف، ولكنها 
تعم������ل على تكوي������ن أفرع تقوم باحملافظ������ة على التواصل 

االجتماعي عبر املستعمرة. 
»وبعملها سويا، تستطيع هذه املتعضيات )الكائنات 
املتناهيــــة الصغــــر( organisms أن تستش������عر البيئ������ة 
احمليط������ة بها، وتق������وم بالتعامل مع م������ا يصلها منها من 
معلوم������ات، وتعمل على حل املش������كالت التي تعترضها، 
وتتخذ قرارات جتعلها تزدهر في البيئات القاسية،« على 
حد قول <بن-جاكوب>. وخالصة القول: ال تس������تهن أبدا 

بكائن المع وحيد اخللية.                                <
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حارس الفراعنة)٭(
كانت مصر في ثورة، ولكن زاهي حّواس، وزير الدولة البارز

لشؤون اآلثار، ما زال ميسك بزمام األمور وال يقدم أي اعتذارات.
حوار هاتفي أجراه <J. بارثوليت>

في إح������دى ليالي األس������ابيع التي 
س������بقت اإلطاح������ة بالرئي������س املخلوع 
اللصوص  احتش������د  مبارك،  حس������ني 
في محي������ط متح������ف اآلث������ار املصرية 
بالقاه������رة )ال������ذي يطلق علي������ه أحيانا 
املتحف املصري(، وق������د اقتحم واحد 
منهم على األقل املبنى الرئيسي، وذلك 
ٍة  بالنزول بواسطة أسالك عن طريق َكوَّ
لإلنارة. واجتاح آخرون مخازن مواقع 
أثرية مش������هورة. فغمرت أوس������اط علم 

املصريات)1( حالة من الذعر.
وف������ي نهاية املطاف، ل������م يكن النهب 
مدم������را كم������ا خش������ي البع������ض، ومتت 
اس������تعادة الكثير من كن������وز البلد؛ ومع 
ذلك تس������ببت الفوض������ى العارمة التي 
حدث������ت في جتدد االنتق������ادات وحتريك 
املش������اعر ضد <زاهي ح������واس>، وزير 

الدولة لشؤون اآلثار. 
وحـــّواس، عال������م اآلثار املعروف في 
ال������دول الغربية بش������خصيته املثيرة في 
األفالم الوثائقي������ة والبرامج التلفزيونية 
 Chasing موميـــاوات  مطـــاردة  مث������ل 
Mummies، يعط������ي أحيان������ا معلوم������ات 
متناقضة ومثيرة للج������دل حول ما كان 
يحدث لآلثار القدمية حتت رعايته. وقد 
هاجمه بع������ض املنتقدين لكونه جزءا من 
النظ������ام الق������دمي. ورأى خصومه فرصة 
للتخلص منه. ولقد استقال حواس من 
منصب������ه في أوائل الش������هر 2011/3، ثم 
عاد فجأة بعد عدة أس������ابيع. وقد أثارت 

االضطرابات تساؤالت عن مدى األمان 
احلالي لآلثار املصرية، ومتى سيشعر 
الزوار باألمان الكافي للقيام بجولة في 
نه��ر الني��ل بأع��داد كبي��رة م��رة أخرى. 
أجرى حتقيقات  ال������ذي  <J. بارثوليت>، 

م������ن مصر خ������الل الثورة في الش������هر 
2011/2، حت������دث مؤخ������را م������ع حواس 

أمريكان«،  »س������اينتفيك  باس������م  هاتفيا 
وفيما يلي مقتطف������ات من احلوار الذي 

جرى بينهما: 

ساينتفيك أمريكان (SA) : لقد 
زال النظام السابق، ولكن ال 

يزال هناك الكثير من الشكوك. 
هل تتحرك مصر اآلن في اجتاه 

إيجابي بشكل واضح؟ 
حواس : أعتقد أننا نحاول. فنحن نبذل 
قص������ارى جهدنا للوص������ول إلى انتخاب 

برملان ورئيس جديدين. 

(SA) : ما هي التطورات التي تراها؟ 
حـــواس : لق������د ابت������دأ األمان يع������ود إلى 
الش������وارع اآلن. والناس يعملون بجد م�ن 
أج�������ل الدميقراطي���������ة واحلري���ة. وال أعتقد 
أن املصري������ني متتع������وا به������ذا الن������وع من 
الدميقراطي������ة منذ 5000 س������نة. إنها املرة 
األولى التي منارسه فعال. وآمل أال نستغرق 

وقتا طويال ملمارسته بشكل صحيح. 

)٭( GUARDIAN OF THE PHAROAHS(SA) : لقد استَقْلَت من منصبك 
Egyptology )1(

في الشهر 2011/2 ثم عدت، ملاذا؟
حواس : كان الس������بب في اس������تقالتي 
هو أن املجرمني كانوا ينهبون اآلثار في 
ذلك الوقت، ولم يكن هناك أحد مينعهم. 
وكنت أس������تغيث، ولكن لم يستطع أحد 
تلبية استغاثتي. وفي الوقت نفسه، كان 
هناك طلب������ة يحتاجون إلى وظائف، وقد 
جاؤوا أم������ام مكتبي يصرخ������ون ألنهم 
يريدون وظائف ف��ورا. وكل ه��ذا جعلني 
حق������ا ال أري������د أن أبقى ف������ي منصبي. 
وعدت ألنني اكتش������فت أنن������ي جزء من 

اآلثار، واآلثار جزء مني. 

(SA) : هل كان هناك عرض ما 
بالتحديد، أو مت تقدمي اقتراح 

أو مساعدة ما؟ 
حـــواس : لقد وجدت أن احلكومة توفر 
أمانا أكثر، وكانت تدعمني. وكان اجليش 
أيض������ا يدعمن������ي، واآلن ميكننا أن نرى 
نتيجة ذلك. فقد اس������تعدنا معظم القطع 
اآلثرية التي تعرضت للسرقة من متحف 
القاه������رة. وال ينقصنا س������وى 31 قطعة 
أثرية م������ن هذا املتحف، وبقي������ة ال�1200 
قطع������ة تقريبا التي س������رقت من املخازن 
وأقبية التخزين، ليس������ت في الواقع من 

القطع الفنية البارعة أو األثرية.

(SA) : حني بدأت الثورة في مصر، 
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خشي البعض أننا سنشهد تكرارا 
ملا حدث في العراق - أن يتم نهب 

كنوز مصر وتراثها وتدميرها. 
حـــواس : انظ������ر: من حم������ى املتحف 
املص������ري؟ في الواقع، ه������م املتظاهرون 
الشباب. لقد سرقت في العراق 000 15 
قطعة أثرية من املتحف. أما املصريون، 
فقد حم������وا متحفه������م بأرواحهم، وهذا 

شيء علينا أن نأخذه في االعتبار. 

(SA) : أخبرني عن كيفية عمل 
السوق السوداء لآلثار. من هم 
اللصوص، ومن هم الوسطاء، 
ومن هم املشترون النهائيون؟ 

حـــواس : بعد الثورة، أن������ا ال أعتقد أن 
هناك س������وقا ألي شيء. قبل الثورة، كان 
هناك أش������خاص قاموا بسرقة قطع أثرية 
وأخرجوها من مصر، وقد ألقينا القبض 
على معظمهم. وقد اس������تعدت نحو 5000 
قطعة م������ن جمي������ع أنح������اء العالم خالل 

السنوات التسع املاضية. 

(SA) : ولكن كيف تتم هذه 
العملية؟ هل يأتي األجانب ثم 

يعملون مع العصابات اإلجرامية؟ 
حـــواس : عليك أن تدرك أن معظم مصر 
احلديث������ة مش������يدة فوق مص������ر القدمية. 

ويستطيع الناس القيام بعمليات حفر غير 
شرعية، فهم يحفرون في باحات منازلهم 
للبحث عن اآلثار. ولكنني وضعت مفتشي 
اآلثار في جمي������ع املوانئ واملطارات ملنع 
تهريب اآلثار، وعينت ُحّراس������ا متعلمني، 

وقمت ببناء 47 قبوا للتخزين. 

(SA) : مؤخرا أرسلت حكومة 
حماس في غزة وفدا إلعادة 

بعض املسروقات، واتضح أن 
القطع كانت مزيفة. هل ميكن أن 

تخبرني عن ذلك؟ 
متثال������نْي،  وج������دوا  لق������د   : حـــواس 
وأحضروهما لي. فاكتشفت أنهما ليسا 
أصليني فأعدتهما. وشكرتهم ودعوتهم 

إلى زيارة اآلثار املصرية في أي وقت.
 

(SA) : ما الذي ميكن عمله أكثر على 
املستوى الدولي السترداد القطع 
التي ُسرقت منذ الشهر 2011/1؟ 

حـــواس : لقد اس������تعدنا التحف األكثر 
أهمية. ومن������ذ بضعة أيام اتفقت مع أحد 
موظف������ي اإلنترب������ول على أننا س������نضع 
معلوم������ات عن كل قطعة أثرية مس������روقة 
في جمي������ع أنحاء العالم. وأنا حقا أعتقد 
أن اللصوص الذين سرقوا القطع األثرية 
من املتح������ف املصري ليس������وا مجرمني 
محترفني. ولذلك، فإنني أعتقد أن القطع 
املسروقة سوف تعود، ولن تغادر مصر. 

(SA) : لقد ُقْلَت إن 31 قطعة 
أثرية التزال مفقودة من املتحف 

املصري حتى اآلن. ما أهمها؟ 
حـــواس : القطعة الوحيدة املهمة رأس 
صغير للملك������ة نفرتيتي يبل������غ ارتفاعه 

بضعة سنتيمترات. 

(SA) : هل عاد متثال أخناتون؟ 
حواس : لقد اس������تعدنا متث������ال أخناتون 
الذي ميسك مسلة، واستعدنا أيضا معظم 

من هو:
زاهي حّواس 
الوظيفة/ االهتمامات 

وزير الدولة املصري لشؤون اآلثار

توجه البحث: 
حواس يجلب شخصية بارزة للتنقيب 

بحثا عن ضريح كيلوباترا وكنوز 
مصرية أخرى.

الوضع العام:
ق ماهر وسياسي متمرس فضال عن  ُمَسوِّ

كونه عالم آثار، وكان حواس شخصية 
مثيرة للجدل حتى قبل اندالع الثورة.

باختصار
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مواد امللك توت عنخ آمون التي ُسرقت. 

(SA) : وأين كانت هذه؟ وأين 
وجدمتوها؟ 

حواس : لقد س������رقها اللصوص الذين 
دخلوا املتحف ليلة 2011/1/28. وحصلنا 
على مواد امللك توت عنخ آمون ألن هناك 
ش������خصا يعمل في مصلحة اآلثار أتى 
إل������ّي وقال إن هن������اك لصوصا يريدون 
إعادة هذه القطع لي. وفي اليوم التالي 

أحضر حقيبة بها أربع قطع. 

(SA) : لقد ُقْمَت على مدى سنوات 
بحملة لدفع املتاحف العاملية إلى 

إعادة القطع األثرية املصرية. 
وفي أعقاب الثورة والنهب، ادعى 
البعض في الغرب بأن آثارا كانت 

أكثر أمنا لكونها النتشارها في 
جميع أنحاء العالم. وقد أصبح 

متحف التاريخ الطبيعي في 
مدينة بازل أول متحف يعيد قطعة 
أثرية منذ ثورة الشهر 2011/1. هل 

تعتبر هذا شيئا مهما؟ 
حـــواس : مهم جدا. إنه������ا قطعة نحت 

بارز م������ن عصر الدول������ة القدمية، قبل 
نحو 4000 سنة. 

(SA) : كان لك دور في احلكومة 
السابقة، وأنت اآلن جزء من 

احلكومة احلالية. ما الذي اختلف 
اآلن، بالنسبة إلى العمل اليومي 
في وزارتك، وإلى الطريقة التي 

تدار بها البالد؟ 
حـــواس : كم������ا تعلم، أن������ا خبير فني، 
ولست سياسيا. لم أْنتمِ إلى أي حزب، 

وأنا أقوم بعملي على أمت وجه. 

(SA) : لقد ربطتك عالقة عمل 
وثيقة ــ إلى حدٍّ ما ــ بالسيدة 

األولى السابقة، سوزان مبارك. 
فهل كانت راعية سياسية مهمة 

ملصلحة اآلثار؟ 
حواس : ال، لم يكن لها عالقة بأي عمل 
في مصلحة اآلثار. لق������د تعاوْنُت معها 
إلنش������اء متحف لأطفال ف������ي القاهرة. 
وس������ننتهي من العمل ف������ي هذا املتحف 
خالل شهرين من اآلن، وسيكون أفضل 

متحف لأطفال في الشرق األوسط. 

(SA) : ونحن نتكلم اآلن في 
الشهر 2011/5 ، هل كنَت على 

اتصال بالسيدة األولى السابقة 
منذ تخلي زوجها عن السلطة؟ 

حـــواس : كما قلت ل������ك، أنا خبير فني 
بالسيدة  وعالقتي  سياس������يا.  ولس������ت 
األولى  الس������ابقة اقتصرت على عملي 
في ه������ذا املتحف، وف������ي الواقع لم تكن 
عالقتي به������ا وثيقة. وكثي������ر من الناس 
يظن أنني م������ن النظام القدمي - أعدائي 
يقولون هذا، ولكنني لس������ت كذلك. فلم 

أكن سياسيا طوال حياتي. 

(SA) : ولكن بالتأكيد ال يزال لديك 
حساسية شخصية لرؤيتها ُتْعتقل. 
حواس : هذا ش������يء تقوم به احلكومات، 
وال ميكنن������ي أن أتدخ������ل. فكل مصري من 
ال������� 85 مليونا، ميك������ن أن يكون على صلة 
بالنظ������ام القدمي. ولكن عندم������ا يكون لديك 

نظام جديد حتبه، فسترتبط به. 

(SA) : هل أعاقت هذه االضطرابات 
النشاط األثري في مصر؟ 

زاهي حواس يتحدث حول املستجدات بشأن القطع األثرية املسروقة من متحف القاهرة.
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مراجع لالستزادة

حـــواس : لقد بدأت األم������ور تعود إلى 
طبيعتها اآلن. وتقدم������ت معظم البعثات 
األجنبي����ة إل�ى العم���ل في الشهري���ن 9 و 10، 

فالكل يريد أن يعود ويبدأ العمل.
 

(SA) : كيف تسير عملية 
التنقيب احلالية للبحث عن 

ضريح كليوباترا؟ 
حواس : كما تعلم، لم نقم باحلفر ]في 
األشهر األخيرة[ بسبب الثورة. ولكنني 
سأس������تأنف العمل في الش������هر 2011/9 
بوادي امللوك، وس������أواصل كذلك أعمال 

احلفر للبحث عن ضريح كليوباترا. 

(SA) : ما الذي عثرت عليه حتى اآلن؟ 
حـــواس : لقد وجدنا متاثيل لكليوباترا 
وعمالت لها ومتاثي������ل مللوك ]بطاملة[ - 

وجميع هذه االكتشافات مهمة جدا. 

(SA) : أخبرني عن وادي امللوك. 
ما الذي تبحث عنه هناك؟ 

حـــواس : أنا أبحث عن قبر عنخ أســـن 
آمـــون)1(، زوجة امللك ت������وت عنخ آمون. 
ليس لدّي دليل على ذلك، ولكنني آمل بأن 

شيئا ما قد يحدث في املوسم املقبل. 

(SA) : واآلن، لقد َذكْرَت من قبل 
ناقديك وأعداءك، فأخبرني عنهم. 

حـــواس : اكتشفت ]قبل الثورة[ أن 
بعض الناس كانت لهم سمعة سيئة 
جدا ف������ي اآلثار واتهموا في املاضي 
بسرقة اآلثار وأشياء من هذا القبيل، 
وقد عاقبته������م بالفعل. وعندما قامت 
الثورة، اس������تطاعوا قول أي ش������يء 
عن������ي، وب������دؤوا يهاجمونن������ي. وفي 
الواق������ع أنا لم أهتم ول������م أرد عليهم. 
ولكن إذا نظرت إل������ى هذه احلاالت، 
فهي ت������دل على أنهم أن������اس مبتلون 
بالغيرة، وق������د حاولوا إيقافي، لكنهم 

لم يستطيعوا. 

(SA) : إنك في هذه اللحظة تستأنف 
حكًما بالسجن ملدة عام واحد 
إلخفاقك في احلد من مزايدات 

الشركات املهتمة بإدارة محل جديد 
لبيع الهدايا في املتحف. هل ميكن 

أن تخبرني عن ذلك؟ 
حواس : أي مس������ؤول حكومي يحاول 
حماية أي شيء من مدني، ميكن للمدني 
أن يقاضي������ك. وعندما تتخ������ذ احملكمة 
قرارا، فهو ليس ضدك ش������خصيا، إمنا 
ضد صفتك الوظيفية. ولكن ألن اسمي 

كبير، فقد جعلوا ذلك كبيرا.
 

(SA) : القضية تتعلق مبحل بيع 
الكتب باملتحف؟ 

حواس : هذا الرجل الذي كان ميتلك محل 
بيع الكتب القدمي، لم يدفع لنا من قبل، ولن 
أقول أي شيء عنه. ولكنني فتحت متجرا 

جديدا جميال، ولم َيُرْق له ذلك. 

(SA) : بعض النقاد يقولون إن 
طريقتك في اإلدارة متعجرفة وإنك 
شديد الطموح. وهم يشيرون إلى 

خط املالبس)2( الذي بدأته في مرحلة 
ما. هل ميكنك الرد على ذلك؟ 

حـــواس : الن������اس ال يفهم������ون خ������ط 
املالب������س. أوال، جلس������ة التصوير]خلط 
املالبس[ لم تكن ف������ي متحف القاهرة، 
كما يق������ول الناس. ثانيا، جميع األموال 
التي أحصل عليها تذهب إلى مستشفى 
لأطفال املصابني بالسرطان. أنا فخور 
جدا بأن خط املالبس أصبح مش������هورا 

ويساعد األطفال.

(SA) : أنت معروف بقبعتك التي 
على طراز قبعة <إنديانا جونز>. 

هل القبعة وسيلة للترويج 
لنفسك وملصر؟

حـــواس : عندما ارتدي������ت هذه القبعة، 
أحبه������ا الن������اس وال أعرف مل������اذا. وقد 

صارت ج������زءا مني. أنا فخور جدا بأن 
األطفال في جميع أنحاء العالم يشترون 
]نس������خا[ لهذه القبعة، ويذهب املال إلى 

متحف األطفال. 

(SA) : ماذا تقول للناس الذين 
يّدعون أنك استبدادي جدا؟ 

حـــواس : إذا أردت السيطرة على آثار 
مصر، يج������ب أن تكون قوي������ا جدا في 
العمل. وإذا لم تكن قويا، فلن تس������تطيع 
ذلك. لقد قام اجلميع بسرقة آثارها من 
قبل أن أتسلم عملي. ولم يكن املديرون 
املس������ؤولون عن اآلثار به������ذه القوة من 
قبل. وعندم������ا أفعل هذا، فأنا أفعله من 

أجل مصلحة اآلثار. 

(SA) : السياحة أمر حيوي 
لالقتصاد املصري، ولكن في هذه 

اللحظة فإن الزوار األكثر جرأة 
فقط يقومون بجولة سياحية في 

النيل. فما الذي ميكن عمله؟ 
حواس  : سأستخدم االكتشافات وافتتاح 
املتاحف جلذب السياح مرة أخرى، وفي 
الوقت نفسه سوف تقوم احلكومة باملزيد 
لتحسني األمن في املواقع. وحينها ميكن 
للناس القدوم مجددا واالستمتاع بسحر 

مصر وأسرارها.                       <

كان <J. بارثوليت> مدير مكتب نيوزويك 
واشنطن سابقا ومحرر الشؤون العاملية.

Ankhesenamun )1(
)clothing line )2: خ������ط أزي������اء رجال������ي يس������تخدم اآلثار 
الفرعونية كإكسسوارات دعاية باسم <زاهي حواس>.
)التحرير(
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2011 هو العام العاملي لالحتفال 
بالكيمياء - وهو احتفال تستحقه 

بجدارة قوة هذا العلم الراسخة)٭(
إن الفك������رة الدارجة بأن الناس قد اس������توعبوا مفاهي������م الكيمياء، وأن كل ما 
نحتاج إلى عمله هو أن نقوم باس������تخدامها، هي فكرة غير صحيحة. وبالتأكيد، 
فإن معظم املنتجات التي نس������تخدمها في حياتن������ا اليومية، قد أصبحت متوافرة 
بفضل الكيمياء احلديثة، ولكن إنتاج مركبات مفيدة هو بعيد عّما تقوم به جمهرة 
������ة للحداثة والتي تتراوح  الكيميائيني. وفي احلقيقة، فإن معظم املش������كالت املُِلحَّ
بني جعل الس������يارات أكثر نظافة ورفق������ا بالبيئة، وبني مصير اخلاليا احلية، هي 
في أعماقها وحقيقتها أمور تتعلق بالكيمياء، وس������وف تتطلب من الكيميائيني أن 
يقوموا بحلِّها. وينطبق هذا األمر أيضا على معظم األلغاز األساسية في العلم.

يتميز هذا العام العاملي بش������عار: »الكيمياء، حياتنا، ومســـتقبلنا« وهو من 
اختيار منظمة األمم املتحدة، وقد جرى االحتفال به في سلسلة من األنشطة على 
مس������توى العالم أجمع. ويتمثل احتفال مجلة »ساينتفيك أمريكان« بهذه املناسبة 
بعرض ومعرفة أمور مهمة حول عش������رة أسئلة مطروحة، القاسم املشترك بينها 
هو أن الكيمياء حتتل فيها موقعا مركزيا. كما س������نحاول في هذه املناسبة أيضا 
فهم الدور املثير للمؤش������رات الكيميائية في عمليات التآثر والتواصل بني البشر. 
وُتبني هذه القصص أبعاد وأعماق ما يحتله علم الكيمياء في حياتنا املعاصرة.
محررو ساينتفيك أمريكان
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10 UNSOLVED MYSTERIES )٭(
How Did Life Begin? )٭٭(

)minerals )1 أو معادن: ج: َمْعِدن.

عشرة ألغاز
لم حتل بعد)٭(

يتعلق بعلم الذّرات واجلزيئات، العديد من أكثر األسئلة العلمية
صعوبة وعمقا، وكذلك بعض أكثر مشكالت البشرية إحلاحا.

<Ph. بول>

كيف بدأت
احلياة؟)٭٭(

ال زال������ت اللحظ������ة التي بدأت 
فيه������ا أول مظاه������ر احلياة م������ن مادة 
جام������دة )غير حية(، قب������ل نحو أربعة 
ماليني سنة، يكتنفها الغموض. فكيف 
استطاعت جزيئات بسيطة نسبيا، في 
 ،primordial broth العصارة البدائية
أن تتح������ول إل������ى مركبات معق������ّدة ثم 
تزداد تعقيدا؟ وكي������ف بدأ بعض هذه 
املركب������ات مبعاجلة الطاق������ة والتكاثر 
replication )وهم������ا عمليتان مميزتان 

للحي������اة(؟ وعلى املس������توى اجلزيئي، 
تعتبر جميع ه������ذه اخلطوات، بالطبع، 
تفاع������الت كيميائية، وهذا األمر يجعل 
التس������اؤل عن بداية احلياة سؤاال يقع 

في صميم الكيمياء.
ل��������م ي����ع������������د ال��ت�ح��������دي ال��������ذي 
يواجه������ه الكيميائي������ون يتمث������ل بتقدمي 
بالتصديق  ج��دي������رة  س������ين��اريوه��ات، 
ظ��اه��ري������ا، ولكن يكتنفه������ا الغموض. 
فه������ذه الس������يناريوهات يتواف������ر منها 
الكثير. فعلى س������بيل املث������ال، افترض 
الباحثون أن الفلزات)1( مثل الطني أدت 
دور احلافز في تكوين أول پوليميرات 
polymers ذاتية التكاثر )هي جزيئات، 

كالدنــــا DNA أو الپروتين������ات، وه������ي 

سالس������ل طويل������ة تتكون م������ن وحدات 
أصغر(. وافترض الباحثون أيضا أن 
للجزيئات اس������تمد  الكيميائي  التعقيد 
طاقته م������ن منابع املياه الس������اخنة في 
ر الباحثون  أعماق البحار. وكذلك تصوَّ
أن ج������زيء الرنــــا RNA )وهو ابن عم 
الدنــــا DNA(، ه������و جزيء ش������امل له 
عالَم خ������اص ويؤدي دور اإلنزمي الذي 
ز التفاعالت كما تفعل الپروتينات،  ُيَحفِّ
وأن������ه ظهر للوجود قب������ل كل من الدنا 

والپروتينات.
ال ميك������ن االكتف������اء مبث������ل ه������ذه 
الفرضي������ات، بل يتطل������ب األمر أن يتم 
اختبار ه������ذه األفكار عب������ر تفاعالت 
جُت������رى بعناية في أنابي������ب االختبار. 
فعلى س������بيل املثال، أوضح الباحثون 
أن بع������ض املواد الكيميائية البس������يطة 
ن  ميكنه������ا أن تتفاع������ل تلقائي������ا لتكوِّ
وحدات البن������اء األكثر تعقي������دا للنظم 
 amino احلية، مثل األحماض األمينية
 nucleotides والنيوكليوتيدات ،acids

التي ه������ي الوحدات األساس������ية لكل 
من الدنا والرن������ا. وفي ع�ام 2009 قام 
فري������ق بقي������ادة <J. س������اثرالند> ]الذي 
يعمل حاليا في مختبرات علوم احلياة 
اجلزيئية MRC في كمبردج ببريطانيا[ 
بإثب������ات تك������ّون النيوكليوتي������دات من 

جزيئات ميكن أن تكون قد توفرت في 
)العصارة البدائية(. وقد ركز باحثون 
آخرون على قدرة بعض شرائط الرنا 
ز، ليقدموا دليال  على تأدي������ة دور احمُلَفِّ
يدع������م فرضية العالم الش������امل للرنا. 
وعبر مثل هذه اخلطوات ميكن للعلماء 
بشكل تدريجي، أن يردموا الفجوة بني 
املادة اجلامدة ونظ������م التكاثر الذاتي، 
وم������ن ث������م نظم الق������درة الذاتي������ة على 

استمرار احلياة.
اآلن وحيث ميتلك العلماء فكرة أفضل 
ع������ن بيئات غريب������ة ذات خصوبة كامنة 
في نظامنا الشمس������ي، مثل االنسيابات 
 ،Mars املتقطعة للماء على الكوكب مارس
والبحار البتروكيمياوية في القمر تيتان 
 ،Saturn التابع للكوكب س������اتورن Titan

واحمليط������ات املاحلة الب������اردة التي يبدو 
أنها تكم������ن حتت ثل������ج القمرين آيروپا 
التابعني   Ganymedeوغانيمي������د  Europa

للكوكب جوپيت������ر Jupiter فإن موضوع 
 terrestrial أصل احلياة علـــى األرض
life، يبدو وكأنه ُيشكل جزءا من سؤال 
أكب������ر وهو: حتت أيَّة ظ������روف ميكن أن 
تنش������أ احلي������اة؟ وإلى أي م������دى ميكن 
أُلسس������ها الكيميائية أن تتباين؟ ويزداد 

1
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Philip Ball
حاصل على الدكتوراه في الفيزياء من جامعة بريستول في إجنلترا، وكان ُمحررا في مجلة نيتشر Nature ألكثر 

من عشرين عاما. وقد حاز جائزة »املؤلف الفائز« خلمسة عشر كتابا من تأليفه. ومن ضمنها كتاب »املوهبة 
املوسيقية: كيف تعمل املوسيقى، وكيف ال نستطيع احلياة من دونها.« 

املؤلف

تعتبر الروابط اجلزيئية أساسية 
جلميع جوانب الكيمياء، ولكن 

الغريب أن طبيعتها ليست مفهومة 
بشكل كامل. وقد أصبحت احملاكاة 

احلاسوبية أداة قوية لتقدمي 
تنبؤات تتمتع بقدر معقول من 

الدقة. وعلى سبيل املثال، اكتشف 
الباحثون، وعززوا اكتشافاتهم 

بالتجربة، بأن ُكرتني مصنوعتني 
من جلد الوعل buckyball ميكنهما 

ات  أن تتصّرفا إلى حد ما كذرَّ
عمالقة، قادرة على تشكيل روابط 

من خالل التشارك في اإللكترونات، 
متاما كما تفعل ذرتا هدروجني.

سحابة إلكترونية

هذا املوضوع غنى بسبب االكتشافات 
التي متت خالل السنوات الست عشرة 
املاضي������ة ألكثر م������ن 500 كوكب خارج 
املجموع������ة الشمس������ية extrasolar تدور 
في فلك جنوم أخرى، وهي تش������كل في 

مجملها عوالم من التنوع املذهل.
لق������د دفع������ت ه������ذه االكتش������افات 
الكيميائيني إلى توسيع آفاق تصورهم 
للكيميائي������ات املمكن������ة للحي������اة. فعلى 
 NASA سبيل املثال، فإن الوكالة ناسا
طاملا ش������جعت وجهة النظر القائلة إن 
املاء الس������ائل ش������رط ضروري لوجود 

احلياة، ولك������ن العلماء حاليا ليس������وا 
عل������ى يقني م������ن ذل������ك، إذ م������اذا عن 
النشادر الس������ائل، أو الفورماميد، أو 
مذي������ب زيتي مثل امليثان الس������ائل، أو 
الهدروجني عند درجات احلرارة فوق 
احلرجــــة supercritical املوج������ود على 
الكوكب جوپيتر؟ ث������م ملاذا ينبغي على 
احلي������اة أن تقيد نفس������ها بالدنا والرنا 
والپروتينات؟ ذلك أنه قد مت اآلن صنع 
ة  ْنِعيَّ العديد من النُّظم الكيميائية الصُّ
artificial الت������ي ُتْظهر نوعا من التكاثر 

اعتمادا على مكونات أجزائها من دون 

االعتماد على األحماض النووية. فكل 
م������ا يحتاج إليه امل������رء على ما يبدو هو 
نظ������ام كيميائي ميكن������ه أن يؤدي دور 
القال������ب لعمل نس������خة، ومن ثمَّ تفصل 

النسخة نفسها عن القالب.
يق������ول الكيميائ������ي <S. بيت������ر> ]من 
مؤسسة التطور اجلزيئي التطبيقي في 
مدينة گينيزڤيل بوالي������ة فلوريدا[: »عند 
النظر إلى احلياة على األرض، ال منتلك 
وس������يلة لتقرير ما إذا كانت التشابهات 
)مث������ل اس������تخدام الدن������ا والپروتينات( 
تعكس أصال مشتركا، أو أنها حاجات 
ضرورية للحياة بش������كل عام وش������امل. 
ولكنن������ا إذا تراجعن������ا عن ذل������ك وعدنا 
للقول إن علينا أن نتمس������ك مبا نعرفه، 

». فلن يكون هناك ما َيسرُّ

كيف تتكون
اجلزيئات؟)٭(

ق������د تك������ون دراس������ة التركيب 
اجلزيئي دعامة رئيس������ة ف������ي الدروس 
العلمي������ة في املدرس������ة الثانوي������ة، ولكن 
الص������ورة التقليدية للك������رات والِعِصّي 
التي متث������ل الذرات والروابط فيما بينها 
تعتبر ضربا من اخليال. وتكمن املشكلة 
في أن العلماء يختلفون فيما بينهم حول 

طبيعة متثيل أدق للجزيئات.
ف������ي عش������رينات الق������رن املاض������ي 
 .F>هايتلر> و .W> أوض������ح الفيزيائي������ان
لن������دن> كيفية وصف رابط������ة كيميائية، 
باستخدام معادالت النظرية الكمومية 
quantum theory، حديثة الظهور آنذاك؛ 

كما اقترح الكيميائي األمريكي الشهير 
<L. پاولنگ> أن الروابط الكيميائية تتكون 

حينما تتش������ابك امل��دارات اإلل�كت���روني���ة 
لل���������ذرات في الفضاء. وق�����������د اق�ت������رح 
ك����ل م���ن <R. موليكان> و <F. ُهند> نظرية 
منافسة مفادها أن الروابط هي حصيلة 
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اندماج امل������دارات الذرية ف������ي مدارات 
جزيئيـــة molecular orbitals متتد فوق 
أكثر م������ن ذرة واحدة. وب������دت الكيمياء 
النظرية وكأنه������ا كادت أن تصبح فرعا 

من الفيزياء.
وبع������د نح������و 100 ع������ام، أصبح������ت 
ص������ورة امل������دار اجلزيئي ه������ي األكثر 
انتش������ارا، ولكن يبدو أنه ال يتوافر حتى 
اآلن إجماع ب������ني الكيميائيني على أنها 
دائما  ه������ي الطريقة األفضل للنظر إلى 
اجلزيئات. والس������بب في ذلك يرجع إلى 
أن هذا النم������وذج للجزيئ������ات، وجميع 
النماذج األخرى، مبنية على افتراضات 
������طة، وأنها بذلك توصيفات جزئية  ُمَبسَّ
وتقريبي������ة. أما حقيقة األم������ر، فهي أن 
اجلزيء هو باقة م������ن النوى الذرية في 
س������حابة م������ن اإللكترون������ات، وبها قوى 
كهربائية ســـاكنة electrostatic تخوض 
صراع������ا عنيف������ا مع������ا، وأن جميع هذه 
املكون������ات دائمة احلرك������ة وتعيد تنظيم 
ذاتها بش������كل مستمر. وحتاول النماذج 
احلالي������ة للجزيئات ع������ادة جتميد هذه 
الوحدة الديناميكية على ش������كل ساكن، 
وأن حتتف������ظ ببعض صفاته������ا البارزة 

وتهمل األخرى.
ال تس������تطيع النظرية الكمومية توفير 
تعري������ف متمي������ز للرواب������ط الكيميائية، 
يتناس������ب م������ع البديهيات الت������ي يراها 
الكيميائيون الذي������ن يقومون يوميا ببناء 
هذه الروابط وكس������رها. ويتوافر حاليا 
العديد من الط������رق لتوصيف اجلزيئات 
بصف�ته����ا ذرات جتمعه���ا رواب����ط. وفي 
ه���ذا املجال يق���ول الكيمي���ائي الكمومي 
<D. مارك������س> ]من جامعة روهر مبدينة 

التوصيفات،  »معظ������م  بأملانيا[:  بوخوم 
مفيدة في بعض احلاالت ولكنها تخفق 

في حاالت أخرى.«
احلاسوبية  للمحاكاة  اآلن  وميكن 
أن حتس������ب بدرجة عالية م������ن الدقة 

تراكيب وخ������واص اجلزيئات اعتمادا 
على مبادئ امليكانيك الكمومي األولية 
ش������ريطة أن يكون ع������دد اإللكترونات 
قلي������ال نس������بيا. ويق������ول <ماركس>: 
الكيميـــاء احلســـابية  دف������ع  »ميكن 
computational chemistry إل������ى أعلى 

مستويات الواقعية والتعقيد.« ونتيجة 
لذل������ك تزداد النظرة إلى احلس������ابات 
احلاس������وبية كن������وع م������ن التج������ارب 
االفتراضية التي تتنبأ بالسبيل الذي 
سوف يسلكه التفاعل. ولكن إذا اشتمل 
التفاعل الذي ُيراد محاكاته على أكثر 
من عدة دس������تات م������ن اإللكترونات، 
ف������إن هذه احلس������ابات تب������دأ بتحدي 
قدرات أق������وى احلواس������يب. وهكذا، 
فإن التحدي أمام العلماء يتمثل برفع 
س������وية عمليات احملاكاة بحيث ميكن 
مثال وضع مناذج حاسوبية للعمليات 
املعقدة التي تقوم بها املواد الثنائية 
أو  املعق������دة   biomolecular اجلـــزيء 

املواد املتطورة األخرى في اخللية.

كيف تؤثر البيئة
في جيناتنا؟)٭(

تذهب الفك������رة القدمية لعلوم 
احلياة إلى أن اإلنس������ان هو حصيلة 
للجين������ات التي يحملها. ومن الواضح 
حالي������ا أن املس������ألة التي تس������اويها 
باألهمية هي: أي اجلينات ُتس������تخدم؟ 
وهذا األم������ر، مثله مث������ل جميع أمور 
علوم احلياة، هو موض������وع كيميائي 

في جوهره.
وميكن خلالي������ا اجلن������ني الوليدة أن 
ن أي نوع من النس������يج،  تتط������ور ِلُتَك������وِّ
ومع نضوج اجلن������ني، تبدأ اخلاليا التي 
ُيطل������ق عليها اس������م اخلاليـــا اجلذعية 
 pluripotent stem املتعـــددة الفعاليـــات
cells بالتمايز، ُمْكَتِس������َبة أدوارا محددة 

)كأن تك������ون خالي������ا دم أو عضالت أو 
 .progeny أعصاب( متت������د إلى ذريتهـــا

ن جسم اإلنسان عملية حتوير  ويعتبر تكوُّ
)كروموســـومات(  لصبغيات  كيميائي 
chromosomes اخلالي������ا اجلذعية بطرق 

تؤدي إل������ى تغيير صفيفـــات)1( اجلينات 
املسؤولة عن التشغيل واإليقاف.

الثورية  االكتش������افات  أحد  ويتمثل 
 cloning في مجال أبحاث االستنساخ
واخلاليا اجلذعي������ة بكون هذا التحوير 
عملية عكوس������ة، وميك������ن التأثير فيها 
من خ������الل خبرات اجلس������م. وال تقوم 
اخلاليا بإفقاد اجلينات قدراتها بشكل 
دائم خ������الل عمليات التماي������ز، ولكنها 
حتتف������ظ فق������ط بالقدرات الت������ي حتتاج 
إليها في »حالة جاه������زة للعمل.« وفي 
النتيجة، حتتف������ظ اجلينات التي أوقف 
ن  نشاطها بقدرة كامنة على العمل لتكوِّ
 ،encode ُدهـــا الپروتين������ات الت������ي ُتَكوِّ
كما ميكن أيضا أن ُيعاد تنش������يط هذه 
اجلين������ات مث������ال من خ������الل التعريض 
لبعض املواد الكيميائية التي تكتسبها 

من البيئة.
وما ميكن أن يكون مثيرا بشكل خاص 
حلم������اس الكيميائيني، هو أن التحكم في 
نشاط اجلينات يبدو وكأنه يتضمن أحداثا 
كيميائية حتدث بأحجام، مقاساتها أكبر 
من حج������م الذرات واجلزيئ������ات، وهو ما 
 mesoscale ُيطلق عليه املقاس املتوســـط
حيث تتآث������ر مجموعات جزيئية كبيرة مع 
عـــات جزيئية assemblies. ويالحظ  ُمَجمَّ
أن الكروماتـــني)chromatin )2 وهو خليط 
م������ن الدن������ا والپروتينات ومس������ؤول عن 
تكوين الصبغيات، هو ذو تركيب هرمي. 
ويلت������ف اللولب املزدوج حول جس������يمات 
أس������طوانية مصنوع������ة م������ن الپروتينات 
ُتدع������ى الهيســـتونات histones، ومن ثمَّ 

How Does the Environment Influence Our Genes? )٭(
د من أحم������اض أمينية، مثل الدنا  )1( الكرومات������ني: ُمَعقَّ
والرنا، وپروتينات مثل الهيس������تونات والتي تتكاثف 
لتك������ون الصبغي أثناء انقس������ام اخللية، ويقوم برزم 
الدنا في أحج������ام صغيرة ليقويه ويجعله مناس������با 

حلجم اخللية.
)arrays )2 = ج: صفيف.
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فيما بعد اجلينات، تتحكم 
مجموعة أخرى من التعليمات 

في حتديد اجلينات التي 
ستكون نشطة في اخللية. 

وُيوصل هذا الكود فوق 
اجليني، املعلومات عبر 

كيمياويات مرتبطة بالدنا، 
أو موجودة في پروتينات 

الهيستون، التي تلفها الدنا 
حول الصبغيات. وتساعد 
الواسمات الكيماوية على 
حتديد ما إذا كانت اجلني 

مختبئا بعيدا في جزء فائق 
ف من الصبغيات أو أنه  التكثُّ

متوفر للتناسخ.

DNA دنا

واسم فوق جيني

معقد من پروتينات هيستون

واسم فوق جيني

ِصْبِغي )كروموسوم(
How Does the Brain Think and Form Memories? )٭(

 genome 1( دراس������ة التغي������رات اجلينية في اجلينـــوم(
والتي حتدث من دون تغير في تتابع الدنا.

م سلس������لة الكريات  ُت������َرزَّ
لم  على أشكال أكثر تنظيما 
يتم فهم كنهها بعد ]انظر الشكل 
في هذه الصفح������ة[. ومتارس اخلاليا 
حتكم������ا كبيرا في أس������لوب هذا الرزم 
packing، حي������ث ميكن أن حتدد كيفيُة 

ومكاُن رزم اجل������ني في الكروماتني إن 
كان هذا اجلني نشط أو ال. 

ومتتل������ك اخلاليا إنزمي������ات خاصة 
الكروماتني.  تركي������ب  تش������كيل  إلعادة 
علما بأن لهذه اإلنزميات دورا مركزيا 
في متايز اخلاليا. ويبدو أن الكروماتني 
ف������ي اخلالي������ا اجلذعي������ة اجلنينية، له 
ومفت������وح؛ وحينما  تركيب فضف������اض 
تصب������ح بعض اجلينات غير نش������يطة، 

ي������زداد تكت������ل وتنظي������م الكرومات������ني. 
وفي ه������ذا املجال، يق������ول املختص في 
علم األم������راض <B. بيرنش������تاين> ]من 
العام[:  ماساتشوس������تس  مستش������فى 
»يبدو أن الكرومات������ني ُيْصِلح ويحافظ 

ويثبت وضع اخلاليا.«
إضاف������ة إل������ى ذلك، ف������إن عمل هذا 
الكرومات������ني يترافق مع تعديل كيميائي 
لكل من جزيئات الدنا والهيس������تونات. 
امللتصقة  الصغي������رة  اجلزيئات  وتؤدي 
بهما دور الواسم )الدليل( الذي يوحي 
لآللة اخللوي������ة بإس������كات اجلينات، أو 
بعكس ذلك، يطلقها لتقوم بأداء عملها. 
ى  وُيطلق على مثل هذا الواس������م ُمس������مَّ
 epigenetic )1()فوق اجليني )الوراثـــي

ألن������ه ال يؤثر في املعلومات التي حتملها 
اجلينات نفسها.

ويبدو أن الس������ؤال حول املدى الذي 
ميكن خالل������ه إعادة اخلالي������ا الناضجة 
إل������ى مرحل������ة تع������دد الفعالي������ات وكأنها 
متاثل اخلالي������ا اجلذعية احلقيقية )وهذا 
أم������ر حيوي بالنس������بة إلى اس������تخدامها 
 regenerative التجديـــدي  الطـــب  ف������ي 
medicine( بأنه سؤال يتوقف بشكل كبير 

على مدى إمكانية إعادة ضبط الواس������م 
فوق اجليني.

وقد أصبح واضحا اآلن، أنه إضافة 
إلى الكود اجليني الذي ُيعّبر عن الكثير 
من التعليم������ات املفتاحي������ة للخلية، فإن 
اخلاليا تتواصل بلغة كيميائية مختلفة 
متام������ا عن لغة علم اجلينـــات )لغة علم 
الوراثة( genetics. وهذه اللغة اجلديدة 
هي ما تس������مى لغة »م������ا فوق اجلينية«. 
ويق������ول عالم اجلين������ات <B. تيرنر> ]من 
جامع������ة بيرمنگهام في إنكلت������را[: »قد 
يك������ون لدى الناس نزعة جينية مس������بقة 
للعدي������د من األم������راض، مب������ا في ذلك 
الس������رطان، ولكن وقوع املرض أو عدمه 
يعتمد غالبا على عوامل بيئية تعمل عبر 

بل فوق اجلينية.« هذه السُّ

ر الدماغ  كيف ُيَفكِّ
ن الذاكرات؟)٭( وُيكوِّ

الدماغ هو حاسوب كيميائي. 
ويت������م التواص������ل ب������ني العصبونــــات 
تش������كل  التي   neurons )النورونــــات( 
وهي  اجلزيئ������ات،  بواس������طة  دارت������ه، 
حتديدا الناق������الت العصبية التي تعبر 
بني املشابك العصبية synapses، وهي 
نق������اط التواصل ب������ني اخللية العصبية 
واألخ������رى. وتش������كل عملي������ة الذاكرة 
أكث������ر جوان������ب كيمياء الدم������اغ إثارة 
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How Many Elements Exist? )٭(
)1( املُْس������َتقبل NMDA: أحد مستقبلي الگلوتامات، وهو 
اجلهاز اجلزيئي األساس املسؤول عن مراقبة »دنا« 

املشابك ) العصبية( وأداء الذاكرة.
كيميائ������ي  عنص������ر   :Seaborgium س������يبورگيوم   )2(
اصطناعي، ال يتوفر في الطبيعة، اكتشف عام 1974 
 ،Sg من قب������ل عالم أمريكي ف������ي كاليفورنيا، ورمزه
َي بهذا االسم تكرميا لعالم  وعدده الذري 106، وُسمِّ

الكيمياء النووية األمريكي <T .G. سيبورگ>.
)3( هاسيوم Hassium: عنصر كيميائي اصطناعي، 
ال يتوف������ر في الطبيعة، اكتش������ف ع������ام 1984 في 
أملاني������ا، ورمزه Hs وعدده الذري 108، واالس������م 
مشتق من الكلمة اليونانية Hassias والتي ُتشير 
إلى اسم الوالية األملانية Hessen، التي اكتشف 
فيها هذا العنصر.                      )التحرير(

لإلعجاب. فاملبادئ واملفاهيم املجردة، 
مثل رق������م هاتف أو مناس������بة عاطفية، 
تكون مطبوعة في مواقع من الش������بكة 
كيميائية  إش������ارات  بواسطة  العصبية 
زة. وهنا ميكن طرح السؤال: كيف  ُمعزَّ
ميكن للكيمياء أن تك������ّون ذاكرة تتميز 
بالدميوم������ة والدينامي������ة، والقدرة على 

االسترجاع واملراجعة والنسيان؟
نح������ن حاليا عل������ى علم بج������زء من 
اجلواب. فهناك ش������الل م������ن العمليات 
الكيميائية احليوية )الكيموحيوية( التي 
تؤدي إل������ى تغير في كمي������ات جزيئات 
املوصالت العصبية في املش������بك، وهذا 
الش������الل هو الذي يطل������ق تعلُّم األفكار 
الالإرادي������ة املعتادة. ولك������ن حتى هذا 
اجلانب البسيط من التعلم له مرحلتان، 
إحداهم������ا قصي������رة واألخ������رى طويلة 
املدى. ف������ي حني أن هناك ذاكرة معقدة 
يطلق عليها اسم الذاكرة التصريحية 
)اإلعالنيــــة( declarative memory وهي 
واألماكن  بالن������اس  اخلاصة  الذاك������رة 
وغير ذلك. وله������ذه الذاكرة آلية وموقع 
مختلفان في الدماغ، وهي تشتمل على 
 ،NMDA )1(پروت������ني يدع������ى املُْســــَتقِبل
يوجد عل������ى بعض العصبون������ات. وقد 
وجد أن حجب هذا املُستقِبل، بواسطة 
العقاقي������ر مينع اس������ترجاع الكثير من 

أنواع الذاكرة التصريحية.
د ذاكرتنا التصريحية  وغالبا ما ُتَكوَّ
اليومية من خالل عملية تس������مى تدعيم 
طويل األم������د، ويتضمن املُس������تقِبالت 
NMDA ويصاحبه تضخم في املنطقة 

ِون املشبك. ومع منو  العصبية التي ُتكَّ
املشبك، تنمو كذلك - »قوة« - تواصله 
م������ع جيرانه. وُتْس������َتَحثُّ الكهربية عند 
دفعات  بوص������ول  املش������بكي  االرتباط 
عصبي������ة. وق������د مت إيض������اح الكيمياء 
احليوي������ة لهذه العملي������ة خالل األعوام 
ن  العدي������دة املاضية. وهي تتضمن تكوُّ
ُشَعْيرات خالل العصبون من الپروتني 

أكتــــني actin، وهو جزء من الســــقاالت 
كما  للخلية،  األساس������ية   scaffoldings

أن������ه امل������ادة التي حُتدد حج������م اخللية 
وش������كلها. ولكن هذه العملية ميكن أن 
ُتوَق������ْف إذا َمَنَعت العوام������ُل الكيميائية 
احليوية الش������عيراِت احلديثة التكوين 

من تثبيت نفسها.
وم������ا أن يت������م تكويد ذاك������رة التعلم 
البس������يط واملعق������د حتى يت������م احلفاظ 
عل������ى نش������اطها لفترة طويلة بواس������طة 
تش������غيل اجلين������ات الت������ي ت������ؤدي إلى 
ظه������ور پروتين������ات مح������ددة. ويبدو أن 
ه������ذه العملي������ة تتضمن جزيئا يس������مى 
پريون prion. والپريونات هي پروتينات 
ميكنها أن تتحول بني شكلني متماثلني 
conformation مختلف������ني فراغيا، وأحد 

هذي������ن املتماثل������ني قابل للذوب������ان أما 
املتماثل اآلخ������ر فهو غير قابل للذوبان، 
وي������ؤدي دور احلافز ليح������ول جزيئات 
أخرى تش������بهه إلى حالة عدم الذوبان، 
مما يدفع هذه اجلزيئات إلى التكدس. 
وقد مت اكتش������اف الپريونات ألول مرة 
ومت تعرف دورها في حاالت االنحالل 
العصبــــي neurodegenerative، كما في 
م������رض جنون البقر. وق������د مت التوصل 
إل������ى أن آليات الپريون لها أدوار مفيدة 
أيضا، حيث يدل تك������دس پريوني على 

مشبك ُمَعنيَّ حلفظ الذاكرة.
الزال������ت هناك فج������وات عديدة وكبيرة 
في قصة عمل الذاكرة، ينتظر العديد منها 
احلل )ال������ردم( بواس������طة الكيمياء. فعلى 
س������بيل املثال، كيف يتم استدعاء الذاكرة 
بع������د تخزينها؟ وف������ي هذا املج������ال يقول 
عالم األعصاب <E. كان������دل> ]من جامعة 
كولومبي������ا، واحلائز على جائ������زة نوبل[: 

»هذه مشكلة عميقة بدأ حتليلها للتو.«
وفي محاولة لفه������م كيمياء الذاكرة، 
نواجه جانبا جذاب������ا ومثيرا للجدل من 
ناحية التحفيز بالعقاقير. فهناك بعض 
املواد املعروفة الداعمة للذاكرة، مبا في 

ذل������ك هرمونات اجلن������س وبعض املواد 
الكيميائي������ة االصطناعي������ة الت������ي تعمل 
والگلوتامات  للنيكوت������ني  كمس������تقبالت 
والس������يروتونني وغيرها من املُرِســـالت 
العصبية neurotransmitters. وحس������ب 
ما يقوله بيولوجي األعصاب <G. لينش> 
]م������ن جامعة كاليفورنيا في إيرڤن[ فإن 
تتابع اخلط������وات املعقد الذي يؤدي إلى 
التعل������م الطويل املدى والتذكر، يعني أن 
هن������اك العديد من األهداف الواعدة ملثل 

عقاقير الذاكرة هذه.

ما هو عدد العناصر 
الكيميائية املوجودة؟)٭(

البد م������ن مراجعة دائمة للجداول 
الدورية التي ُتَزّين اجلدران، وذلك بسبب 
الزي������ادة املضطردة للعناصر. ويس������تطيع 
العلماء م������ن خالل تصادم ن������وى الذرات 
نوا  عات اجُلسيمات، أن يكوِّ معا في ُمس������رِّ
عناصر جديدة » فائقة الثقل« حتتوي في 
نواها على عدد من الپروتونات والنيوترونات 
أكبر مما في العناصر االثنني والتس������عني 
املوج������ودة في الطبيعة. ولك������ن هذه النوى 
احملتقنة ليست عالية الثبات، فهي تضمحل 
عبر نشاطها اإلشعاعي، وغالبا ما يتم ذلك 
خالل جزء بسيط من الثانية. ولكنها أثناء 
وجودها، فإن هذه العناصر االصطناعية 
 seaborgium السيبورگيوم)2(  مثل  اجلديدة 
 hassium )3(الهاسيوم )وهو العنصر 106(
)وهو العنصر 108(، يش������بهان أي عنصر 



50(2012) 2/1

6
ُر  ُمحاكاة للنباتات، ُيطوِّ

زات  الكيميائيون ُمَحفِّ
ومواد جديدة، لتجميع 

أشعة الشمس وتخزينها 
على شكل غاز هدروجني. 
وهنا تقوم أسالك نانوية 

ُمَعرَّضة لضوء الشمس 
بفصل جزيئات املاء 

إلى أيونات هدروجني، 
وذرات أكسجني 

وإلكترونات. وتسير 
األيونات واإللكترونات 

إلى أسفل متجهة 
إلى اجلانب اآلخر من 
الغشاء، وعندها تقوم 

األسالك النانوية بتحفيز 
ن غاز الهدروجني من  تكوُّ

اإللكترونات واأليونات.

غاز الهدروجني

أيون هدروجني 

غاز األكسجني 

هدروجني 

أكسجني

إلكترون

آخر، فيما يتعلق بتميزهما 
بخواص كيميائية محددة. 
وقد متك������ن الباحث������ون عبر 
جت������ارب رائعة، م������ن التحري عن 
بعض هذه اخل������واص أثناء فحص 
بعض ال������ذرات املراوغ������ة لكل من 
الس������يبورگيوم والهاس������يوم، وذلك 
خالل الفترة الزمنية القصيرة التي 
حتياه������ا ذراتهما قبل انش������طارها 

إلى أجزاء.
ومث������ل ه������ذه الدراس������ات ال تختبر 
احلدود الفيزيائية فقط للجدول الدوري، 
بل حدوده املفاهيمية أيضا: فهل تستمر 
العناصر الفائقة الثقل، في املقام األول، 
بإظه������ار االجتاه������ات واالنتظامات في 
الس������لوك الكيميائي والتي تضفي إلى 

هذا اجلدول صفت������ه الدورية؟ واجلواب 
ع������ن ذلك، ه������و أن بعضه������ا يفعل ذلك 
وبعضه������ا اآلخر ال يفعل������ه. خاصة وأن 
هذه النوى الثقيلة ترتبط بقوة بإلكترونات 
الذرة القريبة م������ن النواة بحيث تتحرك 
اإللكترونات بس������رعة قريبة من س������رعة 
الضوء. وهكذا فإن تأثيرات »النسبية 
اخلاصـــة)1(« تزيد م������ن كتلة اإللكترون 
وقد تس������بب فوضى في سويات الطاقة 
الكمومية الت������ي تعتمد عليها كيمياؤها، 

ومن ثم دورية اجلدول بشكل عام.
ومبا أن������ه ُيعتقد ب������أن النوى يتم 
تثبيتها »بأرقام س������حرية« معينة من 
الپروتون������ات والنيوترونات لذا يأمل 
بع������ض الباحث������ني بالعث������ور على ما 
 island »يس������مونه »جزيـــرة الثبـــات

of stability، وه������ي منطقة تقع فيما 

اإلمكان������ات احلالية الصطناع  وراء 
العنص������ر، وميك������ن فيها ملث������ل هذه 
العناصر الثقيلة أن تعيش فترة زمنية 
أطول. ومع ذلك يحق لنا أن نتساءل 
هل هناك ح������دود مبدئية حلجم هذه 
العناصر؟ لقد تبني بواس������طة عملية 
حساب بس������يطة أن النس������بية متنع 
اإللكترون������ات من االرتب������اط بالنوى 
التي بها أكثر من 137 پروتونا. ولكن 
حس������ابات أكثر تطورا تتحدى هذا 
احلد. وهذا ما يصر عليه الفيزيائي 
الن������ووي <W. گراينر> ]م������ن جامعة 
جون يوهان في فرانكفورت بأملانيا[ 
حي������ث يق������ول: »ل������ن ينته������ي النظام 
الدوري عند الرق������م 137، بل إنه في 
واق������ع األمر لن ينته������ي أبدا«. ولكن 
االختبار التجريب������ي لهذا االدعاء ال 

زال بعيد املنال.

 هل ميكن صنع 
احلواسيب من 

الكربون؟)٭(
ميكن أن تكون شيپات chips احلاسوب 
املصنوعة من الگرافني graphene، الذي 
هو نس������يج من ذرات الكربون - أسرع 
وأكثر ق������وة من مثيلته������ا املعتمدة على 
الِسليكون. لقد حاز اكتشاف الگرافني 
على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2010، 
ولكن جناحه وجناح أشكال أخرى من 
تقان������ات النان������و املبنية عل������ى الكربون، 
ميكن أن تعتمد ف������ي النهاية على قدرة 
الكيميائي������ني على تكوي������ن تراكيب ذات 

دقة ذرية.
 buckyballs واكتشاف كرات بكي
في ع������ام 1985، وهي جزيئات ُمجوفة 
لها شكل القفص تتكون من الكربون 
البداية لشيء كان  اخلالص، ش������ّكل 

Can Computers Be Made Out of Carbon? )٭(
special relativity )1(
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أكبر كثيرا. وبعدها بس������ت س������نوات 
ظه������رت أنابي������ب م������ن ذرات كربونية 
منتظمة على شكل ُمس������ّدس الزوايا 
واألض������الع يش������به ذاك املوجود في 
ش������رائح الكربون للگرافيت. ولكونها 
مجوف������ة وعالي������ة املتان������ة والقس������وة 
وموصلة للكهرباء، فإن هذه األنابيب 
النانوي������ة الكربوني������ة كان������ت واع������دة 
بتطبيقات تتراوح بني مركبات كربونية 
بالغة القوة وأسالك دقيقة وجتهيزات 
إلكترونية وكبسوالت جزيئية صغيرة 

وأغشية تنقية املاء.
وم������ع كل التوقع������ات التي بنيت على 
األنابي������ب النانوي������ة الكربوني������ة إال أن������ه 
لم ينج������م عنه������ا الكثير م������ن املنتجات 
والتطبيقات التجارية. وعلى سبيل املثال، 
لم ينجح الباحثون في حل مشكلة كيفية 
رب������ط األنابيب بعضه������ا ببعض، لتكوين 
دارة إلكترونية معق������دة. وحديثا حترك 
الگرافيت ليحتل مركز االهتمام بس������بب 
اكتش������اف إمكانية فصل������ه إلى صفائح 
إفرادية شبيهة بأس������الك بيت الدجاج، 
تس������مى الگراف������ني، ميكنه������ا أن تكون 
أس������اس دارات إلكترونية فائقة الصغر، 
رخيصة ومتينة. ويؤمل أن تتمكن صناعة 
احلواسيب من استخدام شرائط رفيعة، 
وش������بكات من الگرافني، مصنوعة بدقة 
ذرية، لبناء شيپات ذات أداء أفضل من 

تلك املعتمدة على السيليكون.
ي��ق�����������ول أخ���ص����ائ��ي ال���ك��رب�����ون 
<W. دوهي������ر> ]م������ن معه������د جورجيا 

للتقان������ة[: »ميكن صنع من������وذج من 
الگراف������ني بطريق������ة تس������مح بتجاوز 
مش������كالت وص������ل وتوّض������ع أنابيب 
الكرب������ون النانوية«. ويش������ير إلى أن 
 ،etching اس������تخدام طرق مثل احلفر
لنمذج������ة دارات الگرافني وصوال إلى 
الذرات األحادية، ُيعتبر عملية بدائية 
فّجة غير مناسبة. وَيْخشى أن تنتمي 
تقانة الگرافني إل������ى صنف من العلم 

غي������ر املوضوعي أكثر م������ن انتمائها 
العل������م احلقيقي. فاس������تخدام  إل������ى 
تقانات الكيمياء العضوية لبناء دارات 
الگراف������ني من األس������فل إل������ى األعلى 
عن طري������ق ترابط جزيئ������ات »عديدة 
األروماتية« حت������وي عددا من حلقات 
الكربون السداسية مثل شدف صغيرة 
من ش������ريحة گرافني، ميكن أن ُيشكل 
مفتاحا لهندس������ة دقيقة على املستوى 
الذري. وإذا جنح ذلك فإنه س������يفتح 

الباب لدارات الگرافني اإللكترونية.

كيف ميكننا أن
نحصد مزيدا من

الطاقة الشمسية؟)٭(
يذكرنا ش������روق الش������مس كل صباح، 
بأننا نحصد حالي������ا قدرا ضئيال من 
مصدر الطاق������ة النظيفة الهائل املتمثل 
بقرص الشمس. وتعتبر التكلفة املشكلة 
الرئيس������ية في حصد كميات أكبر من 
هذه الطاقة. ذل������ك أن التكلفة املرتفعة 
 photovoltaic لّلوحات الكهرضوئيـــة
الس������يليكون،  من  املصنوعة  التقليدية 
دُّ من التوس������ع في اس������تخدامها،  حَتُ
علما بأن احلياة عل������ى األرض تعتمد 
بالكامل تقريبا على الطاقة الشمسية، 
وذلك من خ������الل التمثيـــل الضوئي 
photosynthesis. وهذا يعني أن اخلاليا 

الشمسية ال ينبغي أن تكون بالضرورة 
عالي������ة الكف������اءة، إن كان باإلمكان أن 
جنعلها، مث������ل أوراق النبات، متوافرة 

بكميات كبيرة وبأسعار زهيدة.
يقول <D. گاست> ]من جامعة والية 
أريزون������ا[: »إن أحد األهداف املقدس������ة 
ألبحاث الطاقة الشمس������ية، هو النجاح 
ف������ي اس������تخدام ض������وء الش������مس في 
إنت������اج الوقود.« وأس������هل طريقة إلنتاج 
الوق������ود من الطاقة الشمس������ية هي فلق 
جزيئات املاء إلنت������اج غازْي الهدروجني 
لوي������س>   .S .N> ويق������وم  واألكس������جني. 

ومساعدوه ]في معهد كاليفورنيا للتقانة 
Caltech[، بتطوي������ر ورقة صنعية ميكنها 

أن تق������وم بذلك بالضبط ]انظر الش������كل 
في الصفحة املقابلة[ وذلك باس������تخدام 

أسالك نانوية من السيليكون.
وفي طليعة هذا العام )2011( كشف 
<D. نوس������يرا> والعامل������ون مع������ه ]من 

املعهد MIT[ عن غش������اء مصنوع من 
ز ضوئي  السيليكون، يشتمل على ُمحفِّ
أساسه الكوبالت، يقوم بفلق جزيئات 
ر <نوسيرا> أن گالونا واحدا  املاء. وُيقدِّ
من امل������اء ميكن أن يزودن������ا بكمية من 
الوقود، تكفي لتزويد منزل بالطاقة في 
الدول النامية ملدة يوم واحد. ويضيف 
قائال: »إن هدفنا هو أن يكون لكل بيت 

محطة طاقة خاصة به.«
الزالت عملية فلق املاء باالستعانة 
باحملفزات صعبة. ويقول <گاس������ت>: 
»إن محف������ز الكوبال������ت، مث������ل الذي 
يس������تخدمه <نوس������يرا>، وغي������ره من 
احملفزات التي مت اكتشافها مؤخرا، 
املعتم������دة عل������ى فل������زات عادية، هي 
محف������زات واع������دة، ولكن أح������دا لم 
يكتش������ف حتى اآلن محف������زا مثاليا 
وغي������ر مكلف.« ويضيف <گاس������ت>: 
»إننا ال نعرف اآلن كيف يعمل احملفز 
الطبيعي في عمليات التمثيل الضوئي، 
������ز املعتمد على أربع ذرات  وهو احملفِّ

منگنيز وذرة كالسيوم واحدة.«
يعمل <گاست> وزمالؤه على إنتاج 
مّجمعات جزيئي������ة لالصطناع الضوئي 
نعي، حتاكي إلى حد كبير ما تفعله  الصُّ
األوراق النباتي������ة الطبيعي������ة. وقد متكن 
فريقه م������ن اصطناع بع������ض العناصر 
الت������ي ميك������ن تضمينها ف������ي أحد هذه 
املجمعات، ولك������ن ال زالت هناك حاجة 
إلى مزيد م������ن العمل على هذه اجلبهة. 
فاجلزيئ������ات العضوية، مث������ل تلك التي 
تستخدمها الطبيعة، سرعان ما تنكسر. 

How Do We Tap More Solar Energy? )٭(
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What Is the Best Way to Make Biofuels? )٭(
Can We Devise New Ways to Create Drugs? )٭٭(

)1( الكيمياء التوافقية: طريق������ة لتفاعل عدد محدود من 
املواد الكيميائية، إلنتاج عدد ضخم من النواجت في 
الوقت نفس������ه. ويتم إجراء عملية مسح لهذه النواجت 
لتحديد النافع منها، كالتي ميكن اس������تخدامها في 
صناعة العقاقير مثال.                     )التحرير(

وف������ي ح������ني أن النباتات 
ُتنِتج بشكل مستمر پروتينات 
جديدة لتحل محل ما مت َكْسُره، 
ع������ات )األوراق( الُصْنِعيَّة ال  ف������إن املجمَّ
تفعل ذل������ك حتى اآلن، وه������ي ال متتلك 
الكامل  الكيميائ������ي  آلي������ة االصطن������اع 
التي متتلكه������ا اخلاليا احلية وتوفر لها 

حاجتها.

ما هي أفضل طريقة
إلنتاج الوقود احليوي؟)٭(

بدال م������ن إنت������اج الوقود عن 
طريق حصد أش������عة الشمس، ميكن 
أن نترك للنب������ات مهمة القيام بتخزين 
طاقة الش������مس لنا، ث������م نحول النبات 
إلى طاق������ة. وبالفعل فإن بعض أنواع 
الوقود احلي������وي، مثل اإليثانول الذي 
ُيصنع م������ن الذرة والدي������زل احليوي 
ال������ذي ُيصنع من بع������ض احلبوب قد 
احتال مكانا في سوق الطاقة. ولكنهما 
يه������ددان باحتالل م������كان احملاصيل 
الغذائي������ة، وبخاص������ة ف������ي البل������دان 
النامي������ة، حي������ث يحقق بي������ع الوقود 
احلراري في اخلارج دخال أعلى من 
الدخ������ل احلاصل من إطعام البش������ر. 
ولأرقام هن������ا داللة ُمرعبة؛ ألن إنتاج 
وقود حيوي يفي باحلاجة احلالية من 
الطاقة الت������ي نحصل عليها من النفط 
يتطلب استغالل مس������احات شاسعة 
من األراضي الصاحلة للزراعة التي 

تستعمل عادة إلنتاج الغذاء.
ويتضح من ذل������ك، أن إنتاج الطاقة 
على حس������اب الغ������ذاء، لي������س بالتوجه 
األفض������ل. وميكن أن جن������د البديل من 
خالل اس������تغالل أش������كال أخ������رى من 
الكتل������ة احليوي������ة أق������ل أهمي������ة. وُتنِتُج 
الواليات املتحدة األمريكية ما يكفي من 
لتوفير  واحلراجية  الزراعي������ة  املخلفات 
ُثلِث االس������تهالك السنوي من الگازولني 

والديزل املستخدمني ألغراض النقل.

إن حتوي������ل ه������ذه الكتل������ة احليوية 
املنخفض������ة النوعية إلى وق������ود يتطلب 
تكس������ير جزيئ������ات متين������ة البني������ة مثل 
والُس������ّلولور،   lignin الليگنني  جزيئات 
للنباتات.  الرئيس������يان  املكون������ان  وهما 
ويعرف الكيميائيون بالفعل كيف يقومون 
بتكس������ير هذه اجلزيئ������ات، لكن الطرق 
احلالية تبدو عالي������ة التكلفة ومنخفضة 
الكف������اءة، ويصعب رف������ع قدراتها لتنتج 
الكميات الهائلة من الوقود الذي يحتاج 

إليه االقتصاد. 
إن أح������د التحدي������ات في تكس������ير 
رواب������ط  بكس������ر  يتمث������ل  الليگن������ني 
األكسجني-كربون التي تربط احللقات 
البنزي������ن  حلق������ات  أو  األروماتي������ة 
نة من  العط������ري. وهذه احللق������ات املكوِّ
ذرات الكرب������ون - متَّ التع���ام���ل معها 
ح����ديث���ا م��ن قب���������ل <G. ه�����ارت���ويگ> 
و<E. س������يرگيڤ> ]الباحثني في جامعة 
إلين������وي[. فقد وجدا ُمحفزا أساس������ه 
الني������كل، له القدرة عل������ى القيام بذلك، 
أن������ه إذا أصبحت  وُيَبني <هارتويگ>، 
الكتل������ة احليوية مص������درا لكيميائيات 
غي������ر األحفوري، فس������يحتاج  الوقود 
الكيميائيون إلى استخالص املركبات 
العضوية األروماتي������ة من هذه الكتلة. 
ويشكل الليگنني املصدر املهم احملتمل 

الوحيد ملثل هذه املركبات األروماتية.
وحتى يك������ون األمر عمليا، فإن مثل 
هذا التحوي������ل للكتلة احليوية س������وف 
يتطل������ب، إضافة إل������ى ذل������ك، التعامل 
م������ع كتلة حيوية صلب������ة، وحتويلها إلى 
وقود سائل بهدف تس������هيل نقلها عبر 
خط������وط أنابيب النق������ل. وتتطلب عملية 
اإلسالة أن تتم في املوقع الذي يتم فيه 
حصاد النبات. وتتمثل إحدى صعوبات 
التحوي������ل احمُلف������ز بعدم نق������اوة املادة 
اخلام علما ب������أن االصطناع الكيميائي 
التقليدي ال يتعاطى عادة مع مواد تتسم 
بعدم االنتظام والقذارة مثل اخلش������ب 

الطبيع������ي. ويقول <هارتوي������گ>: »ليس 
هناك اتف������اق جماعي على كيفية القيام 
بذلك، لكن املؤكد هو أن جزءا كبيرا من 
احلل يعتمد على الكيمياء، وخاصة ما 
زات املناس������بة. وإن  يتعلق بتوفير احملفِّ
كل تفاعل صناعي يتم على نطاق واسع 

يحتاج إلى مادة ُمحّفزة.«

هل ميكننا ابتكار 
طرق جديدة لصنع 

العقاقير؟)٭ ٭(
يتص������ف جوهر دور الكيمياء بأنه عملي 
وخالق، ويتمثل بصنع اجلزيئات، وهي 
املفتاح لصنع جميع األشياء، بدءا مبواد 
عادية جديدة وحتى املضادات احليوية 
اجلدي������دة، التي ميكنه������ا أن حتول دون 

منّو البكتيريا املقاومة.
وفي تسعينات القرن العشرين شكلت 
 combinatorial الكيميـــاء التوافقيـــة)1( 
chemistry أم������ال كبيرا، حيث أمكن من 

خاللها إنت������اج آالف اجلزيئات اجلديدة 
باس������تخدام جتمع عشوائي من وحدات 
البن������اء. وبع������د ذلك ُتفح������ص املنتجات 
بعناية ملعرف������ة املركبات التي أدت عمال 
جيدا. وقد اعتبر هذا النوع من الكيمياء 
في وقت من األوقات طريقا مس������تقبليا 
للكيمي������اء الطبية، ولكن ه������ذه الكيمياء 
فق������دت بريقها وتقديره������ا ألنها لم تقدم 

شيئا له استخدام مفيد.
ولكن الكيمي������اء التوافقية، ميكن أن 
حتظى مبرحلة ُمش������رقة ثانية، إذ يبدو 
أنها ميكن أن تنجح فقط إذا متكنت من 
صنع طيف واسع من اجلزيئات، ووجدت 
طرقا جيدة لتميي������ز الكميات القليلة من 
الن������واجت اجلي������دة. وهنا ميك������ن للتقانة 
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اصطناع الپروتني في اخلاليا. وميكن 
أن تصبح طريقة <D. ليو> س������هلة وفي 
متناول اليد لتصمي������م عقاقير جديدة. 
ويقول <لي������و>: »يعتق������د الكثيرون من 
علماء احلياة اجلزيئية بأن اجلزيئات 
املاكرويــــة  macromolecules س������وف 
ت������ؤدي دورا مركزيا بش������كل متزايد، 
إن لم يكن مهيمنا، في مس������تقبل علوم 

».therapeutics املداواة

هل ميكننا مراقبة
كيمياء أجسامنا

بشكل مستمر؟)٭(
ال يرغ������ب الكيميائي������ون ف������ي مج������رد 
اصطن������اع اجلزيئات، بل تزداد رغبتهم 
في التواصل معها. وهذا س������يجعل من 
الكيمي������اء تقانة معلوم������ات تتقاطع مع 
أي ش������يء بدءا م������ن اخلاليا احلية إلى 
احلواس������يب املعه������ودة والتواصل عبر 

األلياف الضوئية.
و نوع������ا ما، يعتبر هذا األمر، فكرة 
ــــات احليويــــة  احملسَّ إن  إذ  قدمي������ة: 
biosensors الت������ي تعتمد على تفاعالت 

كيميائية وتدل على تركيز الگلوكوز في 
الدم يعود تاريخها إلى ستينات القرن 
العشرين. ولكن األمر احلديث في هذا 
املوض������وع املهم هو أن اس������تخدامها 
ملراقبة مرض السكر، أصبح رخيصا 
وسهل احلمل وواسع االنتشار. وميكن 
أن يكون لعملية االستشعار الكيميائي 
chemical sensing ع������دد ال ُيحصى من 

التطبيقات مثل اكتش������اف امللوثات في 
الغذاء والهواء بتراكيز متناهية الصغر. 
وهكذا فإن كيمياء االستشعار، حينما 
تصبح أس������رع وأقل تكلفة وأكثر دقة 
وانتشارا، س������وف تؤدي إلى تقدم في 
هذه املجاالت السابقة الذكر جميعها. 
وميكن أن يك������ون ألن������واع ج��دي����دة 
 sensors )من احملّســـات )املُْسَتْشـــِعَرات
الكيميائي������ة مس������تقبل باه������ر، في مجال 

الطـــب احليـــوي biomedicine. ومث������ال 
ذلك أن بعض نواجت جينات الس������رطان، 
ت������دور في تي������ار الدم، قبل أن ُتْكَتَش������ْف 
اإلصابة باملرض بواس������طة الفحوصات 
الطبي������ة التقليدية بوق������ت طويل. وميكن 
الكتش������اف هذه املواد الكيميائية بشكل 
مبك������ر أن يجعل تش������خيص احلالة أكثر 
ة وأنس������ب توقيتا. كما ميكن لس������رعة  ِدقَّ
حتديد الســـيرة اجلينومية )الوراثية( 
������ل منظومات  genomic profiling أن تفصِّ

الدواء مبا يناسب كل مريض على حدة، 
مما س������يؤدي إل������ى التقليل م������ن اآلثار 
اجلانبية، والس������ماح باس������تخدام بعض 
األدوية التي يقتصر اس������تخدامها على 
فئة جيني������ة قليلة، نظ������را لأخطار التي 

تسببها على صحة املرضى. 
ويتنبأ بعض الكيميائيني بأنه ميكن، 
الكيموحيويـــة  الواســـمات  بواس������طة 
biochemical markers، مراقب������ة األم������ور 

اخلاص������ة بالصح������ة وامل������رض بش������كل 
مس������تمر، ودون أية عوائق. ورمبا ميكن 
أيضا تزويد اجلراحني مبعلومات مهمة 
في الوقت املناسب وأثناء إجراء العمليات 
اجلراحية، أو تزويد النظم املؤمتتة ببيانات 
تؤدي إلى عالجات دوائية معينة. وتعتمد 
هذه الرؤية املس������تقبلية على تطوير طرق 
كيميائية لالستشعار االنتقائي عن مواد 
محددة واإلش������ارة إليها، حتى ولو كانت 
كميات املواد املستهدفة متوفرة بتراكيز 

متناهي������ة الصغ������ر.                        <

احليوية أن تقدم املساعدة، فعلى سبيل 
املثال ميكن ربط جزيء أساس������ه الدنا 
بعالمة ممي������زة، بحيث ميكن متييز هذا 
اجلزيء واملس������اعدة على استخالصه. 
كما يس������تطيع الباحثون انتقاء عدد من 
حة، باستخدام نوع من  اجلزيئات املرشَّ
التط������ور الدارويني في أنبوب االختبار. 
دوا جزيئ������ات عقار  وميكنه������م أن ُيك������وِّ
محتمل أساسه الپروتني في الدنا، ومن 
 replication ثم ميكن االعتماد على نسخ
قابل للخطأ لتوليد أنواع جديدة للناجح 
واملفيد من هذه اجلزيئات. وبهذا الشكل 
ميكن إدخال حتسينات مع كل دورة من 

دورات النسخ واالصطفاء)1(.
وهن������اك تقانات أخ������رى تقوم على 
محاكاة قدرة الطبيعة على توحيد األجزاء 
أو الش������دف إلنتاج ترتيبات مرسومة. 
وعلى سبيل املثال، فإن الپروتينات لها 
تتابع محدد من األحماض األمينية، ألن 
هذا التتابع يتم فهمه بواسطة اجلينات 
التي تكود الپروتينات. وميكن لكيميائيي 
املس������تقبل، باس������تخدام هذا النموذج، 
برمج������ة اجلزيئ������ات بحي������ث تتمكن من 
التجمع تلقائيا بش������كل مستقل. وتتميز 
 green هذه الطريق������ة بكونها خضــــراء
)رفيقة بالبيئ������ة(، لقدرتها على إنقاص 
كميات الن������واجت اجلانبية غير املرغوب 
فيه������ا والتي ع������ادة ما متي������ز التصنيع 
الكيميائ������ي وم������ا يصحبه م������ن فقدان 

للطاقة واملواد.
ويعم������ل <D. لي������و> ]م������ن جامع������ة 
هارڤارد[ ومعاون������وه على متابعة هذه 
الطريق������ة فق������د قاموا بوس������م وحدات 
البناء الكيميائية بش������رائط قصيرة من 
الدنا تقوم ببرمج������ة بنية أداة الوصل 
)الرابط(. كما اصطنعوا أيضا جزيئا 
يسير موازيا لذلك الدنا DNA، بحيث 
يق������رأ كودات������ه، ويربط بش������كل متتابع 
جزيئات صغيرة بوحدات البناء إليجاد 
Scientific American, October 2011الرابط. وهذه العملية مش������ابهة لعملية 

مراجع لالستزادة

Can We Continuously Monitor Our Own Chemistry? )٭(
)selection )1 أو اختيار.
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شمُّ أفكارك)٭(
نتواصل بعضنا مع بعض، بصورة ال إرادية، من

خالل إشارات كيميائية، متاما كما يتواصل النحل والطيور.
<D. بلوم>

كانت بداية مس������يرة <D. مككلنتوك> 
العلمية حلظة من حلظات نزق الش������باب. 
وهي نفسها تعتبر تلك اللحظة تستدعي 
الضحك. لقد كان ذل������ك في صيف عام 
1968 حني شاركت <مككلنتوك> ]الطالبة 

في كلية ولس������لي آنذاك[ في دورة علمية 
مبختب������ر جاكس������ون بوالية م������ني. وفي 
اجتماع حول طاولة غ������داء ضم باحثني 
متمكن������ني كان������وا يتحدثون ع������ن تواقت 
دورات اإلباضة)1( عند الفئران، صرخت 
<مككلنتوك>، الش������ابة في العشرين من 

العم������ر واجلالس������ة إلى جانبه������م، قائلة 
بصوت مرتفع: حسنا، أال تعلمون أن هذا 

ما يحصل عند إناث اإلنسان أيضا؟
وتق������ول <مككلنت������وك>، وهي متمددة 
باسترخاء في مقعدها مبختبرها املجهز 
جتهيزا وافيا بجامعة شيكاگو: »إنني ال 
أذك������ر ما قلته بدقة آنذاك، ولكن اجلميع 
التفتوا نحوي وأمعن������وا النظر فّي.« إنه 
من الس������هل تخيلها في تل������ك املواجهة 
وهي تص������وب نظرها نحوه������م بوجهها 
املوحي بالطيبة وشعرها املتطاير - كما 
هو حالها اآلن. ولم ُتَسر مجموعة الغداء 
تل������ك مبا قالته وأخبروه������ا بأنها ال تفقه 

شيئا عما تتكلم.
وتل������ك الواقعة لم تث������ن عزميتها عن 
طرح الس������ؤال نفس������ه على بعض طلبة 

الدراس������ات العليا الذين كانوا معها في 
ورش������ة عمل. فراهنوا على أنها لن جتد 
بيان������ات كافية إلثبات زعمه������ا احلازم. 
وعندم������ا ع������ادت إلى كليتها وناقش������ت 
األمر مع املشرفة العلمية على دراستها 
اجلامعية األولى <P. سامپسون> أعادت 
األخيرة الُكرة إلى ملعبها قائلة: »اقبلي 
الرهان، وقومي باألبحاث التي س������تبني 

لك صحة أو خطأ ادعائك.«
وبعد ثالث سنوات، قامت <مْككلنتوك> 
وهي مازالت طالبة دراسات عليا، بنشر 
ن م������ن صفحت������ني عنوانه:  بحث مك������وِّ
»تواق������ت ال��دورة الطمثي��������ة وكبحها« في 
مجلة نيتشـــر Nature )وشركة ساينتفيك 
أمريكان تابعة ملجموعة نيتش������ر للنش������ر(. 
والبحث يشمل دراسة مفصلة رائعة تتعلق 
ب�������135 طالب������ة جامعية ُيقمن في الس������كن 
اجلامعي بكلية واس������لي لس������نة دراس������ية 
كاملة. وف������ي تلك املدة، ب������دا أن الدورات 
الطمثية لدى تلك الش������ابات ب������دأت تتغير 
وخاصة لدى الشابات اللواتي قضني وقتا 
طويال معا. وأصبحت الدورات الش������هرية 
أكث������ر تواقتا، وصار عدد ال������دورات التي 

تبدأ معا وتنتهي معا أكبر.
وف������ي يومن������ا ه������ذا يع������رف مفهوم 
التوافق الزمني لل������دورات الطمثية عند 
النساء باسم أثــــر مْككلنتوك)2(. وصار 

)٭( THE SCENT OF YOUR THOUGHTS أو االستدالل 
على أفكارك بالشم.

ovary cycles )1(
McClintock effect )2(

the chemical messaging between women )3(
the reproductive networking )4(

)5( مف������رد: فيرمون: أحد أن������واع اجلزيئات يقوم بحمل 
الرسائل الكيميائية فيما بني أفراد النواع الواحد.

)التحرير(

س������بب هذا التوافق الزمن������ي الغامض 
ال������ذي يعزى - حس������ب <مْككلنتوك> - 
بــــني  الكيميائــــي  التواصــــل  إل������ى 
النســــاء)3( مجاال واسعا للبحث. وترك 
هذا املفهوم بصمته على سمعتها وعلى 
أبحاثها في آن معا. فشبكة االتصاالت 
التوالدية)4( حس������ب مفهومها تنتج من 
رس������ائل كيميائية فيما بني النس������اء - 
االعتقاد الذي يعتبر البش������ر مثلهم مثل 
مخلوقات عديدة أخ������رى تتواصل معا 

بواسطة إشارات كيميائية.
لق������د تب������ني أن عملية متيي������ز املواد 
الكيميائية التي تنقل الرس������ائل، وتقّفي 
آثارها على أجسامنا عقولنا بالدقة التي 
حققه������ا اختصاصيو علم احلش������رات، 
أصعب مما هو متوقع. فاختصاصيو علم 
احلش������رات حددوا بدقة فيرومونات)5( 
م������ن  يحص������ى  ال  ع������دد   pheromones

احلشرات. أما العلماء فاستطاعوا، بعد 
أربعة عقود من اكتشاف <مْككلنتوك>، أن 
يظهروا أثر إرسال اإلشارات الكيميائية 

باختصار
وقد تشبه هذه اإلشارات الفيرومونات)5( املوجودة في مئات األنواع احليوانية 
مبـــا فـــي ذلك الثدييـــات. ويعمـــل الباحثون على فصـــل املركبـــات الكيميائية التي 

يفرزها جسم اإلنسان والكشف عن أسرار آثارها الفيزيولوجية والنفسية.

لقـــد ثبـــت أن البشـــر يتبادلـــون، ال إراديا، رســـائل كيميائية تعمـــل على تزامن 
دورات الطمث عند النســـاء، كما تعمل على متييز صالت القرابة بني أفراد النوع 

الواحد، وتسهم في نقل حالة املزاج من خوف أو توتر لآلخرين.
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ANIMAL KINGDOM CHEMISTRY )٭(

عبر طيف من السلوكيات البشرية. وقد 
تب������ني أن التوافق الزمني ال يقتصر على 
دوراتنا التوالدية فحسب، بل يتعداه إلى 
وجود عالقة بني املواد الكيميائية املفرزة 
التي مت تقفيها وبني جتاوبنا مع مشاعر 
اآلخرين من توت������ر أو خوف أو حزن أو 
»ليس الليلة يا حبيبتي!« وبتجميع مزيد 
من املعلومات حول شبكة التآثر البشري، 
سيتسنى للباحثني جتسير فجوة تفصل 

بني بني البشر وبني عالم الطبيعة.

كيمياء اململكة احليوانية)٭(
إن فكرة االتص������ال الكيميائي غير 
املرئي ب������ني األنواع األخ������رى بخاصة 
كانت دوما فكرة مثي������رة لالهتمام عبر 
العص������ور. فقدم������اء اليونانيني حتدثوا 
بحم������اس ع������ن احتم������ال إف������راز إناث 
ال������كالب عن������د ارتفاع درج������ة احلرارة 
مادة غامضة تعمل عل������ى تهييج ذكور 
وأشار  كاملس������عورة.  فتركض  الكالب، 
<Ch. داروين> إل������ى العديد من األنواع 

التي اشتهرت برائحتها حيث يعتقد أن 
اإلش������ارات الكيميائية فيما بينها جزء 
من عملي������ة االنتقاء اجلنس������ي. وطوال 
الس������نوات األخيرة من القرن التاس������ع 
عشر، احتار االختصاصي في العلوم 

الطبيعية الفرنس������ي العظيم <F .J. فابر> 
فيما يتعلق بالتنبيه الكيميائي الذي يحث 
احلش������رات ذات األجنحة على الطيران 

برحالت محددة استجابة لذلك التنبيه.
وبقي األمر على حاله إلى عام 1959 
حني بدأ العلم يس������ير بطريقة واضحة. 
فف������ي ذلك الع������ام، ق������ام <A. بوتينانت> 
]احلائز على جائزة نوبل في الكيمياء[ 
بع������زل وحتلي������ل مرك������ب تطلق������ه إناث 
فراش������ات دودة القز كي جتذب الذكور 
نحوها. لق������د قام <بوتينان������ت> بتقطيع 
احلشرات إلى قطع صغيرة واستخلص 
من غددها امليكروس������كوبية )املجهرية( 
املرك������ب الكيميائي الذي تفرزه، وكانت 
هذه العملية بالغة الصعوبة. وقد جمع 
كمي������ة من املرك������ب تكف������ي لبلورته من 
أجل تركيبه اجلزيئي بأش������عة رونتجن 
X-ray وذل������ك بالط�ريق������ة املتبع���������ة في 

علم البلورات crystallography وس������مي 
املركب »بومبيكــــول« bombykol، وهو 

اسم فراشة دودة القز بالالتينية.

وكان ذلك املركب أول فيرومون أمكن 
معرفته، مع أن هذا االس������م فيرومون لم 
يوجد بعد. وبعد فترة قصيرة، وضع اثنان 
من زمالء <بوتينانت> وهما اختصاصي 
الكيمياء احليوية األملاني <P. كارلس������ون> 
واختصاصي علم احلشرات السويسري 
<M. لوشتر> كلمة فيرومون التي نحتاها 

م�ن كلمت�������ني يون���انيت�ني: pherein )ين�ق�ل( 
والفيرومون، حسب  )ينشط(.   horman و
تعريفهما، أحد أنواع اجلزيئات الصغيرة 
الذي يقوم بحمل الرسائل الكيميائية بني 
أفراد الن������وع الواحد. ويج������ب أن يكون 
املركب فعااًل بكميات صغيرة جدا وقوي 
التأثي������ر مبس������تويات حتت عتبة حاس������ة 
الشم. وعندما ُيطلق هذا املركب من قبل 
أحد أفراد النوع ويستقبله فرد آخر من 
النوع نفس������ه، ينتج أث������را قابال للقياس، 
»تفاعل مع������ني، مثال: س������لوك خاص أو 

عملية تطورية«، على حد قول الباحثني.
ومن������ذ ذل������ك الوقت أمكن الكش������ف 

Deborah Blum
<بلوم> حائزة على جائزة بولتزر لعام 1992، ومؤلفة 
حديثا للكتيب: The Poisoner’s Handbook: اجلرمية 
ومنشأ الطب الشرعي في عصر اجلاز، نيويورك. 
حصلت على أولى معلوماتها عن الفيرومونات من 

مراقبة والدها االختصاصي بعلم احلشرات الذي كان 
يستخلص الفيرومونات من النمل.

املؤلفة
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عدي������دة؛  فيرومون������ات  ع������ن 
وما ه������و مع������روف ومدروس 
جيدا من ه������ذه اجلزيئات، التي 
تعطي إش������ارات كيميائية يت������م تبادلها 
في احليوانات، موجود في احلشرات. 
فوجوده������ا ل������م يقتصر على فراش������ات 
دودة الق������ز، بل تعداه������ا إلى غيرها من 
احلشرات مثل خنفساء القلف)1( وعثة 
ديدان اللوبر في امللفوف والنمل األبيض 
والنم������ل قاطع األوراق وامل������ن والنحل. 
وجاء في  تقرير أكادميية العلوم الوطنية 
لعام 2003 أن »اختصاصيي احلشرات 
كشفوا أسرار االتصال الفيروموني في 
أكثر من 1600 حش������رة.« وللفيرومونات 
وظائف أخ������رى، فعملها ال يقتصر على 
جذب القرين: فهي تقوم باإلنذار وحتدد 
القراب������ة ضم������ن النوع الواح������د وتغير 

املزاج وتثير العالقات.
وف������ي أواخر الثمانين������ات من القرن 
العشرين، ُعرف تأثير الفيرومونات في 
طيف واس������ع من األنواع غير احلشرية 
مث������ل الكركن������د )الس������رطان البحري( 
والس������مك، والطحالب واخلميرة وذوات 
غيره��ا.  وكثي��ر  واجلراثي��������م  األه����داب 
وبنم�������و ه������ذا العل������م اجلدي������د املتعل�ق 
باالتصال الكيميائي، أعطي اسما خاصا 
 semiochemistry وه���و كيميـاء اإلشـارة
واالس������م مش������تق من الكلم������ة اليونانية 
semion )وتعني اإلشارة(. وقام العلماء 
بتوس������يع أبحاثه������م لتش������مل الثدييات. 
وفي احلال تقريب������ا قوبل هؤالء العلماء 

مبعارضة شديدة.
ويذك������ر <M. نوڤوتني> ]مدير معهد 
أبحاث الفيرومونات في جامعة إنديانا[ 
أنه في الس������بعينات والثمانينات، كان 
الناس يهاجمونك بش������دة ملجرد تفوهك 
بوجود فيروم������ون بالثدييات، ويقولون: 
»ال يوج������د ش������يء مث������ل ه������ذا؛ إذ إن 
الثدييات ليست حشرات، فهي متطورة 
أكثر بكثير كما أنه������ا معقدة لدرجة ال 

ميكن لها أن تس������تجيب ف������ورا ملركب 
ببساطة الفيرومون.«

ولكن في أواسط الثمانينات من القرن 
العشرين، لم يكتف <نوڤوتني> باكتشاف 
الفيروم������ون املنظم للتس������لط ب������ني ذكور 
الفئ������ران، بل صنعه. كم������ا أمكن التأكد 
من وجود ه������ذا الفيرومون في اجلرذان 
والس������ناجيب.  واألران������ب  والهمس������تر 
وبازدياد طول القائمة، أصبح واضحا أن 
فيرومونات الثدييات مشابهة - إن لم تكن 
مطابقة - لتلك املوجودة في احلش������رات. 
ويستشهد معظم الباحثني بالعمل املدهش 
الذي قام ب������ه الكيميائي احليوي الراحل 
<L .E .L. بيتس راسموس������ني> ]من جامعة 

أوريگون للعلوم والعلوم الصحية[. ففي 
ع������ام 1996 بني أن الفيرومون اجلنس������ي 
الذي تفرزه إناث الفيلة اآلسيوية مطابق 
متاما لفيرومون تفرزه أكثر من مئة نوع 
من الفراشات التي تس������تعمله ألغراض 

جتاذب مماثلة.
وسبق أن اقترحت <مككلنتوك> فكرة 
مش������ابهة عام 1971 في نشرتها العلمية 
الرائ������دة املتعلقة بتواقت الطمث. وكتبت 
آنذاك: »ثمة فيرومون أنثوي واحد على 
األق������ل يؤثر في توقيت الدورات الطمثية 

لدى إناث أخريات.«

عالم الرائحة)٭(
جتل������س <مككلنت������وك> البالغ������ة من 
العمر الثالثة والستني في غرفة مشمسة 
صغي������رة مجه������زة بكثير م������ن اخلزائن 
حلف������ظ امللف������ات واحلواس������يب ورفوف 
قوارير مسدودة وأنابيب اختبار وعيدان 
رائح������ة. وكل ذلك ُيس������هم ف������ي إضفاء 
رائحة ذات حالوة بسيطة. وهناك يعمل 
طالب دراس������ات عليا ذو ش������عر أسود 
يدع������ى <D. كرن> وهو يق������ول معبرا عن 
متس������كه بعمله: »على طلبة الدراس������ات 
العليا جميعهم امل������رور على جثتي قبل 
الدخ������ول إلى هذه الغرفة.« ويقع مختبر 

<مككلنتوك> في معهد ش������يكاغو للفكر 

والبيولوجيا وهي املديرة املؤسسة لهذا 
املرك������ز. وكانت ترت������دي معطفا قصيرا 
من قماش التوي������د وحتته قميص معرق 
زاهي األلوان وهي تفكر متس������ائلة عن 
الش������وط الكبير الذي قطعه علم كيمياء 
اإلشارات منذ نحو أربعة عقود. وتقول: 
»لقد جنحنا في كشف مسألة االتصال 
الكيميائي عن������د البش������ر، وهدفنا اآلن 
التغلب على صعوب������ة تعرف هذه املواد 
الكيميائية، ومن ثم يصبح فهم أدوارها 

الرئيسية ممكنا.«
لي������س ذلك الهدف س������هال، إذ يقدر 
ع������دد املركبات املس������ؤولة ع������ن رائحة 
جس������م اإلنس������ان ب�120 مركبا. ومعظم 
ه������ذه املركب������ات موجودة ف������ي احمللول 
الغني باملاء ال������ذي تطرحه غدد التعرق 
أو تنطلق من الغدد املفرزة للرائحة في 
جريبات سقيبات shafts الشعر الزيتية. 
وُتصادف الغ������دد املفرزة أكثر ما يكون 
حتت اإلب������ط وحول حلم������ة الثدي وفي 

مناطق األعضاء التناسلية.
إن الص������ورة معقدة جدا وما يجعل 
الصورة أعقد، حس������ب رأي الباحثني، 
تأثير املركبات ذات الرائحة من مصدر 
خارج������ي مثل الصاب������ون ومزيل رائحة 
التع������رق والعط��������ور، وه������ذا ما يش������ير 

ODOROUS LANDSCAPE )٭(
bark beetles )1(

 the steroid الستيروئيد أندروستادئينون
androstadienone مرشح واعد ليكون 

فيرومونًا بشريًا. وقد تبني تأثيره في اإلدراك 
وهرمونات التوتر والتجاوبات العاطفية.
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إليه <J. ُلْندش������تروم> ]م������ن مركز مونيل 
لأحاس������يس الكيميائي������ة الكائ������ن في 
فيالدلفي������ا[. وهو ُيعجب أش������د العجب 
بقدرة أدمغتنا على تفكيك هذا التشابك 
الكيميائ������ي. وقد دّل التصوير العصبي 
الذي قام به في مختبره على أن التجاوب 
مع اإلش������ارات الكيميائية املوجودة في 
جسم اإلنسان أسرع 20% من التجاوب 
مع جزيئات مش������ابهة كيميائيا موجودة 
في أماكن أخرى بالبيئة احمليطة. ويقول 
<لندش������تروم>: »إن الدم������اغ مييز دوما 
الرائحة الصادرة عن جسم اإلنسان.«

وق������درة الدماغ هذه موج������ودة عند 
الرضع. وقد بينت دراسات عديدة عند 
اإلنس������ان أن الرضع وأمهاتهم شديدو 
االنس������جام فيم������ا يتعل������ق برائح������ة كل 
منهما، كما هو احل������ال عند احليوانات 
متام������ا. وتعّرف رائحة هذا دقيٌق لدرجة 
أن الرض������ع يفضل������ون أج������زاء الثياب 
الت������ي ترتديها أمهاتهم )وأمهاتهم فقط( 
والتي المست مركبات عرقهن. وتعرف 
الرائحة أشد لدى الرضع الذي يتغذون 
بالرضاع������ة الطبيعية مما هو لدى أولئك 

الذين يتغذون باحلليب االصطناعي.
»إننا الن������زال نبحث ع������ن املركبات 
الفّعالة ونفرقها ع������ن تلك غير املؤثرة،« 
وفق ما قاله <لندش������تروم>، ويس������تطرد 
قائ������ال: »ال أعتقد أن بحثنا يقتصر على 
مركب واحد فقط، وإمنا نحن أمام طيف 
من مركبات مختلفة قد تكون ذات تأثير 
مهم في أوقات مختلفة؛« ويضيف قائال: 
»ُيراق������ب عم������ل الفيرومات باس������تمرار 
فهي تؤثر في س������لوكيات عديدة، ولكن 
لي������س بالضرورة أنه������ا تتحكم في هذه 
الس������لوكيات بش������كل كامل. وإذا قارنا 
األخرى،  االجتماعية  باإلش������ارات  هذه 
فغالب������ا ما جندها أق������ل أهمية من طرق 
اتصالن������ا الواضح������ة.« ويضيف قائال: 
»لرمبا س������اعدت هذه القدرة على بقائنا 
خ������الل تطورن������ا لكي نبقى منس������جمني 

بعضنا مع بعض.«
النفس  علم  اختصاصي������ة  وتناقش 
<D. تش������ن> ]من جامع������ة رايس[ ذلك 

قائلة إن هذا النوع من التنبه الكيميائي 
قد منحن������ا مزية تطورية. وفي أبحاثها، 
تقوم بجمع عينات من الروائح تأخذها 
من أشخاص أثناء مش������اهدتهم أفالم 
رع������ب، حيث تق������وم بوض������ع قطع من 
الش������اش حتت إبط املشاهد لكي جتمع 
الع������رق املفّرز أثناء مش������اهدة فيلم من 
هذه األف������الم. وتضع، بع������د ذلك، تلك 
القطع حتت فتح������ات أنوف املتطوعني. 
وللمقارن������ة، جمعت <تش������ن> العرق من 
أشخاص أثناء مشاهدتهم أفالما هزلية 

أو أفالما محايدة، مثل الوثائقيات.
وقد بينت باكورة جتارب <تش������ن> أن 
املش������اركني في هذه التجارب استطاعوا 
أن مييزوا إن كان مانح العرق سعيدا أو 
خائفا عند تعرقه. وفي معظم األحيان، لم 
تكن تخميناته������م، مجرد صدفة، وخاصة 
عندم������ا كان العرق ع������رق خوف، وتابعت 
<تشن> أبحاثها مبينة أن »عرق اخلوف« 

عزز جت������اوب التنبه عند املش������اركني في 
تل������ك التجارب ما جعلهم ميالني إلى رؤية 
اخلوف في وجوه اآلخرين أكثر من غيرهم. 
كما أن التعرض لش������م عرق اخلوف َقّوى 
مداركهم. ففي امتحانات لقراءة نصوص 
تش������مل كلمات توحي باخلطر، كان أداء 
النساء اللواتي تعرضن لشم عرق اخلوف 
قبل تل������ك االمتحانات، أفضل من اللواتي 
ش������ممن العرق احليادي. وتشير <تشن> 
إلى أنه »إذا ش������ممت اخلوف، فس������تتبني 

الكلمات املخيفة أسرع.«
وهناك دراسة قيد النشر قامت بها 
<تشن> و <W. زو> ]من أكادميية العلوم 

الصيني������ة[ قارنتا فيها جتاوب مجموعة 
من أزواج عاش������ر فيه������ا أحد الزوجني 
اآلخر فت������رة طويلة بتج������اوب مجموعة 
أخ������رى حديثي العهد مع������ا. وبينت تلك 
الدراسة، كما هو متوقع، أنه كلما طالت 

الفت������رة التي كان فيه������ا الزوجان معا، 
كان تفسيرهما للمعلومة املكودة)1( في 
الع������رق من خوف أو س������عادة، أفضل. 
وتقول <تش������ن> : »آمل بأن يرى الناس 
في هذه النتائج أن فهمنا للش������م يهمنا 

لكي نفهم أنفسنا.«
ومازال������ت البراه������ني تتجم������ع مبينة 
أن مالحظ������ة الروائح بش������كل ال إرادي 
تؤثر في طيف من الس������لوك البش������ري، 
من اإلدراك والفه������م إلى اجلنس. ففي 
الش������هر 1)2011(، على س������بيل املثال، 
قام������ت مجموع�������ة م��������ن الباحث�ني ]في 
معه������د وايزم�������ن للعل�وم[ ف������ي رهف��وت 
تبني  بدراسات  <N. س������وِبل>  بإش���راف 
منها أن الرجال الذين تنش������قوا قطرات 
من دموع ذرفتها نس������اء، شعروا فجأة 
ف������ي رغبتهم اجلنس������ية مقارنة  بهبوط 
برجال استنشقوا محلوال ملحيا عاديا. 
وتبني أن التج������اوب الفيزيائي الواضح 
لإلشارة الكيميائية يتمثل بهبوط ضئيل، 
ولك������ن ميكن قياس������ه، في مس������تويات 
الِتسُتسِترون عند هؤالء الرجال. ورمبا 
تط������ورت هذه اإلش������ارة لك������ي تخفض 
اخلصوبة، كما هو احلال أثناء الطمث. 
وبش������كل أعم، فإن هذا االكتش������اف قد 
يس������اعد على تفسير سلوك البكاء الذي 

ينفرد فيه البشر.

علم صعب فهمه)٭(
واله������دف الرئي������س اآلن ه������و تعيني 
طبيعة املواد الكيميائية الرئيس������ية التي 
تنقل اإلش������ارات خفية وأن نعرف كيف 
يكتشف اجلسم هذه املواد ويتفاعل مع 
تلك اإلش������ارات. وقد وضع <G. بريتي> 
]وهو كيميائي في مونيل[ مشروع بحث 
يهدف إلى تقفي أثر هذه املراسيل بتحليل 
العرق وإفرازات املفترزات)2( ودراسات 
الس������ويات الهرمونية لدى األش������خاص 

HARD SCIENCE )٭(
encoded )1(

apocrine secretions )2(
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ف الكيسي)٭( بارقة أمل ملرضى التليُّ
َد الفهم العميق للبيولوجيا األساسية للتليُّف َمهَّ
الكيسي الطريَق إليجاد معاجلات جديدة له.

<M .S. رو> - <P .J. كالنسي> - <J .E. سورستشر>

في عام 1989 عندما اكتش������ف العلماُء اجلنَي املعيب الذي 
يس������بب التلّيف الكيسي، وهو اضطراب وراثي خطير يصيب 
أكثر ما يصيب األطف������ال ذوي األصول األوروبية، بدا وكأنه 
الدواء الش������افي الذي طال انتظاره وصار يلوح في األفق. إذ 
كان������ت االختبارات التي أجريت في مختبرات عديدة قد بّينت 
أن تزويد املرضى بنس������خ س������وية من اجلــــني gene يجب أن 
ميّكنهم من صنع نسخ سليمة من الپروتني الذي يحّدده اجلني. 
فإذا ُكِتَب النجاح لهذا العمل، فس������يحقق هذا اإلجناز تقدما 
هائال نحو شفاء عشرات آالف املرضى الذين يعانون التليُّف 
الكيس������ي في ش������تى أرجاء العالم، وميوتون عادة في أواخر 
العشرينات من العمر. )يعيش نصف عدد املرضى اآلن حتى 
أواخر الثالثينات ورمبا أكثر من ذلك(. وكان الس������ؤال يدور 
حول قدرة الباحثني على غرز insertion اجلني الس������وي على 
نحو موثوق به ضمن األنس������جة املالئمة في أجسام املرضى 

لتخليصهم من املرض نهائيا.
لقد اتضح أن هذه املهمة أصعب مما كان ُيعتقد. ومع أن 
العلماء جنحوا في هندسة ڤ�يروسات حتمل نسخا من اجلني 
الصحيح إلى خاليا املريض املصابة، إال أن هذه الڤ�يروسات 
ل������م تفلح في أداء العمل كما يجب. وفي أواخر التس������عينات، 
ومع ظه������ور املزيد م������ن املضاعفات غي������ر املتوقعة اتضحت 
احلاجة إلى إيجاد طريقة أخرى تستهدف املشكلة األساسية 

في التلّيف الكيسي.

وفي أثناء ذل������ك، أخذ اختصاصي������و البيولوجيا اخللوية 
وزمالؤهم على عاتقهم املهمة الشاقة لتحديد - بدقة - ما هو 
ش������كل الپروتني الس������وي، وكيف يؤدي وظائفه، وكيف تسبب 
العيوب ظهور أعراض التلّيف الكيس������ي. وتضمنت جهودهم 
َفْهم الش������كل الثالثي األبعاد للپروت������ني وتفاصيله بدقة بالغة، 
إل������ى جانب فهم الط������رق املتعددة التي ُيْخِف������ق فيها الپروتني 
الش������اذ في أداء واجباته اخللوية. وب������دال من إنتاج پروتينات 
سوية بوساطة إحالل جني فّعال محل اجلني املعطوب – كما 
كان هدف املعاجلة اجليني������ة - رّكز فريق الباحثني هذا على 
ه������دف مختلف هو العثور على عقار يجع������ل الپروتني املْعِوز 
deficient يعمل على نحو أفضل. وقد متنح األبحاث الناجحة 

املصابني بالتلّيف الكيس������ي سنوات إضافية عديدة من حياة 
أحسن صحة.

واليوم، يبدو وكأن أس������لوب العمل الذي يس������ير متدرجا، 
ولكن بثبات، أس������لوب يؤتي ثماره. فهناك عدة مرّكبات جديدة 
متّر في مراحل االختبارات النهائية متهيدا الس������تخدامها في 
معاجلة التلّيف الكيس������ي. ويبدو أن أحدها يحمل آماال كبيرة 
لبعض املرضى. وإذا جنح هذا العقار، فس������يكون األول الذي 
يستهدف السبب األساسي للمرض، مقارنة باألدوية األخرى 

)٭( العنوان األصلي: A BREATH OF FRESH AIR هو مصطلح إنكليزي ترجمته احلرفية 
هي: »َنَفس من هواء منعش«، ولكن معناه احلقيقي هو: »جاء الَفَرج« أو »هذا يدعو 
إلى االرتياح«.                                                               )التحرير(

باختصار
قد أصبح ممكنا.

كانت هناك عقبات، إال أن األس������لوب اجلديد املختلف يس������تهدف اآلن 
تقدمي أولى املعاجلات التي تتصدى ألسباب هذا االضطراب األساسية.

يحتم������ل أن تبدأ إدارة الغذاء والدواء في عام 2011 النظر في إمكان 
املوافقة على دواء يستند إلى أحدث األبحاث املذكورة.

التلّيف الكيس������ي ه������و اضطراب وراثي خطير ي������ؤدي إلى امتالء 
بعض أعضاء اجلس������م مبخ������اط لزج يتدخل في الق������درة على هضم 

الطعام أو التنفس.
حينما اكتشف الباحثون اجلني الذي يسبب التلّيف الكيسي عام 
1989، ب������دا وكأن عالجا طال انتظاره - وعلى هيئة معاجلة جينية - 
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التي تتعامل م������ع األعراض. وال يقف األم������ر عند هذا احلد؛ 
إذ تش������ير الدراس������ات األولية إلى أن هذه املعاجلات اجلديدة 
الواعدة قد تنجح أيضا في شفاء حاالت أخرى أكثر شيوعا، 
كالته������اب القصبات الهوائية والته������اب اجليوب األنفية املزمن 

والتهاب البنكرياس وغيرها.

مشكلة مع امللح)�)
بدأت قصة اكتش������اف ه������ذه العقاقير مع بدء بحث دؤوب 
اس������تهدف فه������م البيولوجيا األساس������ية للتلّيف الكيس������ي. 
وكان معروف������ا منذ مدة طويلة أن ه������ذا املرض ينجم عموما 
عن فش������ل أنسجة معينة في اجلس������م في نقل امللح )كلوريد 
الصوديوم( عبر األغش������ية التي حتي������ط باخلاليا. ففي هذه 
األنسجة تس������تخلص اخلاليا شّق الكلوريد من امللح لتتمكن 
من احملافظة على التوازن السليم بني البيئة املليئة بالسوائل 
داخ������ل اخلاليا والبيئة املائية خارجه������ا. ومع تراكم أيونات 
ions الكلوريد خ������ارج اخللية تتخذ ُجزيئات molecules املاء 

املس������ار ذاته منتشرة عبر غشاء اخللية إلى اخلارج. وحينما 
تنتهي اخللية من إنشاء قنوات الكلوريد الدقيقة هذه، تغرزها 
ضمن غش������اء اخللية حيث يشّكل كّل پروتني من الپروتينات 

طريقا للمرور عبر حدود اخللية.

ويكـــّود code اجلني - الذي اكتش������ف في ع������ام 1989 أنه 
س������بب التلّيف الكيس������ي -  أحَد هذه الپروتينات، وهو الذي 
يسمى »الپروتني املنظم للتوصيل عبر األغشية في التلّيف 
الكيســـي«)1( أو اختصارا CFTR. وتتألف النسخة السوية من 
هذا اجلزيء من تسلسل دقيق ملا يقرب من 1500 من األحماض 
األمينية، مطوية على نحو أنيق ومعّقد لتؤلف سلسلة من عرى 
وصفائح ثالثية األبعاد تتقعر أو تلتف حلزونيا فتش������كل عددا 
من األقس������ام الفرعية املختلفة. ويس������اعد تدفق جزيئات املاء، 
الناجم عن حترك أيونات الكلوريد خالل القنوات، على حتريك 
املخاط الذي يغطي س������طوح املســـالك الهوائيـــة airways في 
اجلس������م، إضافة إلى س������طوح كثير من القنوات املوجودة في 
األمع������اء والبنكرياس والكبد. أيضا، ق������د تنقل قناة بروتني ال� 

CFTR بعض األيونات األخرى كالبيكربونات.

تب������دأ املش������اكل حينما تؤدي طفرة في اجل������ني إلى فقدان 
اجلس������م قناة بروتني ال� CFTR املالئمة. ويفضي ذلك إلى أن 
ينتج املصابون بالتلّيف الكيس������ي مخاط������ا لزجا وكثيفا جدا 
بحيث يتدخل في كثير من العمليات الفيزيولوجية. ففي الرئتني 
يعوق املخاط الش������بيه بالهالم انتشار األكسجني في األسناخ 

A PROBLEM WITH SALT )٭(
the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator )1(

Steven M. Rowe
أستاذ مساعد في الطب، وطب الرئة في األطفال والفيزيولوجيا 

والفيزياء احليوية بجامعة أالباما في بيرمنگهام.

J.P. Clancy
أستاذ طب الرئة بجامعة مستشفى األطفال في سينسيناتي.

Eric J. Sorscher
أستاذ في الطب وأستاذ الفيزيولوجيا والفيزياء احليوية 

بجامعة أالباما في بيرمنگهام.

املؤلفون
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الرئوية air sacs؛ مما يجعل فعل التنفس البسيط يبدو - كما 
وصفه أحد املرضى الش������بان - وكأن������ه »محاولة التنفس في 
وقت يكّمم فيه إنس������ان آخر وجه������ك بيديه«. وفضال عن ذلك، 
يصبح املخاط الل������زج املتراكم بيئة مثالي������ة لتكاثر اإلنتانات 
)العداوى( infections اخلطرة بسبب البكتيريا الضارة، التي 
 Pseudomonas تكون ف������ي الغالب بكتيريا الزائفة الزجناريـــة
aeruginosa. أما في البنكرياس، فإن اإلفرازات الغليظة والتي 
يصعب حتريكها متنع مرور اإلنزميات الهاضمة عبر القنوات 
املختلفة إلى جتويف األمعاء، فتعيق عملية الهضم الس������ليمة، 
ونتيجة  لذلك كثيرا ما يعاني املصابون بالتلّيف الكيسي نقَص 
الوزن وسوَء التغذية. وفي غضون ذلك، تنحبس الصفراء في 
الكبد، فال تهضم الدهون على النحو املالئم. ويؤدي انحصار 
املخاط في األمعاء إلى حدوث اإلمس������اك، وأحيانا إلى تعطل 

كامل للجهاز الهضمي يهدد حياة املريض.
لقد كان معظم األطفال املصابني بالتلّيف الكيسي ميوتون 
في س������ن الرضاعة قبل تواف������ر املض������ادات احليوية ملعاجلة 
اإلنتانات الرئوية املتكررة، وقبل اكتشاف املعاجلات التغذوية 
������نة. غي������ر أن التقدم الذي ُأح������رز في العق������ود القليلة  احملسَّ
املنصرم������ة في الرعاي������ة الطبية والرعاي������ة الداعمة ما لبث أن 
أدى إل������ى إطالة واضحة في حي������اة املرضى. وقد تبدو بعض 
املعاجلات قاس������ية ملن يجهلون املوض������وع؛ إذ كان على اآلباء 
واألمه������ات أو غيرهم تعّلم ه������زِّ صدور أطفاله������م أو ضربها 
خفيفا وس������ريعا للمساعدة على حتريك اإلفرازات الكثيفة في 
الرئتني، وحترير أي انسدادات مخاطية. وقد جرى تطوير عدة 
أدوية لفتح املس������الك الهوائية ولكبت اإلنتانات أو لإلعانة على 
متييع اإلفرازات في املس������الك الهوائية، كما تساعد اإلنزميات 
والڤيتامينات التكميلية عملية الهض������م. ونتيجة لهذه التدابير 
وغيرها، يعيش نصف عدد مرضى التلّيف الكيسي اآلن حتى 
37 سنة من العمر أو أكثر. ولكن جميع هذه املعاجلات عجزت 

عن التصدي للس������بب األساس������ي للمرض وهو: قصور تدفق 
الكلوريد واأليونات األخرى خارج اخلاليا.

ثالثة مسالك)�)
إن اخلطوة األول������ى في إيجاد عقار قد يتمكن على األقل 
م������ن إرجاع بعض وظائ������ف قنوات الكلوري������د املُْعِوزة، كانت 
في حتس������ني الفهم - على مس������توى ميك������روي )مجهري( - 
للتفاصي������ل الدقيقة للوظائف التي جت������ري على نحو خاطئ. 
وق������د فحص علم������اء الوراثة عين������ات من الدنـــا DNA ُأِخذت 
من مرضى بالتلّيف الكيس������ي من بلدان عديدة، واكتش������فوا 

حت������ى اآلن وجود ما يزيد عل������ى 1600 طفرة مختلفة في جني 
البروتني CFTR تؤدي جميعها إلى إصابات خطرة باملرض. 
ومن املمكن تقس������يم التأثيرات الضارة الواقعة على الپروتني 
CFTR الناجت، إلى مجموعات متعددة. وفي ثالث من أفضِل 

الفئاِت دراس������ًة جند أن القنوات ال تتشكل أصال في غشاء 
اخللية الس������تحالة وضعه������ا في مكانها، أو تتش������كل قنوات 
مبتـــورة truncated )وس������رعان ما تضعف أوامر تكوينها(، أو 
تتش������كل قنوات ذات طول س������وي ولكنها ال تنفتح أو ال تقدر 
على نقل الكلوريد أو األيونات األخرى. ورمبا ال يتمكن عقار 
يتم تطويره إلصالح إحدى هذه املش������كالت من تقدمي العون 
للتغلب على املشكلتني األخريني. ولذا من املرجح أن مساعدة 
مرضى التلّيف الكيسي جميعا تستلزم تطوير أدوية مختلفة، 
يعتمد كل منها على دراسة العيب اجليني املسؤول عن حالة 

كل مريض على حدة.
ينجم الفقدان الكامل لقناة الكلوريد على سطح اخللية عن 
أكثر أشكال الطفرات اجلينية شيوعا، الذي يؤدي إلى حذف 
حم������ض أميني واحد فقط من بني 1500 حمض أميني تش������كل 
 F508del لبنة من لبنات بناء القناة. ويش������ار إلى هذه الطفرة ب�
ألن احلمض األميني املفقود هو الفينيل أالنني)1( )الذي ُيرمز 
إلي������ه باحلرف »F« في لغة التعبير عن الپروتينات(، ويحتل في 

الترتيب رقم احلمض األميني 508 في السلسلة.
وتس������بب الطف������رة F508del هذا امل������رض وفق منط أثار 
االس������تغراب في بادئ األمر. فعلى الرغم من الطفرة، تبقى 
اخللية قادرة على تشكيل قناة الكلوريد برصف األحماض 
األمينية واحدا تلو اآلخر. ويكون الناجت النهائي قادرا على 
نق������ل أيون������ات الكلوريد بقدر محدود. ولك������ن جهاز مراقبة 
اجل������ودة اجلزيئي اخلاص باخللية مين������ع القناة من القيام 
بذلك. إن لدى اخللية بضع مئات من الپروتينات واإلنزميات 
املس������اعدة التي تنق������ل جزيئات الپروت������ني CFTR احلديثة 
التكوين إلى س������ائر أنحاء اخللي������ة، وتدّقق في طرق طّيها، 
وتساعد على غرز القنوات املشّكلة من الپروتني CFTR في 
ف سريعا العيوب التي تعتري الطي،  غش������اء اخللية. وتتعرَّ
وحتى الطفيفة منها مثل الطفرة F508 الناجمة عن احلذف، 
مما يدفع اخللية إلى اإلس������راع في تدمي������ر اجلني الطافر 
mutant. ونتيج������ة لذلك اّل تنجح قن������اة الكلوريد التي تؤدي 

وظائفها جزئيا حتى في الوصول إلى غشاء اخللية.
وملا كانت الطفرة F508del هي الس������بب األكثر ش������يوعا 
للتلّيف الكيسي، فإن مؤسسات كثيرة في العالم )ومن بينها 

THREE PATHWAYS )٭(
phenylalanine )1(
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مؤسستنا( تسعى إلى حتديد املوقع الدقيق لنقاط التفتيش 
اخللوية التي تخفق عندها اجلزئيات CFTR في إحراز »درجة 
النجاح«؛ فيغير من مس������ارها ويع������اد تدويرها.  إنه الهدف 
من األبحاث في هذا املضمار هو املس������اعدة على اكتشاف 
بات تخفف من وطأة التلّيف الكيس������ي عن طريق تقدمي  مركَّ
العون للپروتينات كي تنطوي طيا صحيحا فتتفادى التدمير، 
ف غيرها من  وذل������ك دون التأثير على قدرة اخلاليا على تعرُّ

سالسل األحماض األمينية املعيبة والتخلص منها.
م كيفية تعديل نظم مراقبة اجلودة في اخلاليا  وميكن لتفهُّ

أن يق������دم فوائ������د تتجاوز التلّيف الكيس������ي. فهن������اك عدد من 
األمراض املزمنة التي حتدث بس������بب خلل في طي الپروتينات 
مثل عيوب اس������تقالب الكوليس������ترول، وبع������ض االضطرابات 
أنتي تريپســـني)2((.  -1 الرئوية )ومن بينها عوز الپروتني ألفا-
وتتزاي������د األدلة - في بعض األمراض عل������ى األقل - على أن 
السبب احلقيقي ليس الّتغير احلاصل في وظيفة الپروتني في 
حد ذاته، بل ميل آلي������ات مراقبة اجلودة إلى تدمير اجلزيئات 

تشريح العيب اجليني

Pathways to Trouble )٭(
the CFTR channel )1(
alpha-1-antitrypsin )2(

مسالك تؤدي إلى املرض)٭(
لكـــي تتمكـــن اخلاليـــا من البقاء على قيـــد احلياة فإنها تعمل باســـتمرار 
على تكييف بيئتها الداخلية باتباع طرق متعددة كالنقل الفاعل أليونات 
الكلوريـــد إلى خـــارج اخلاليا من خـــالل پروتني يجتاز الغشـــاء اخللوي 
ويدعـــى القناة  CFTR)1(. وميكن للطفـــرات التي تصيب اجلني الذي يكّود 

هذه القناة أن تسبب التلّيف الكيسي.

قناة كلوريدية غير سوية
ف الكيسي املرَض  تسبب الطفرات في جني التليُّ

بطرق متعددة، كأن تؤدي إلى إنتاج القنوات 
CFTR املسدودة بصفة دائمة (a)، أو املبتورة 

(b) أو املختلة الطي (c). النتيجة: تكّون مخاط 
سميك غير سوي يحبس البكتيريا في أماكنها، 

فيزيد خطر اإلنتانات ويسّد املسالك الهوائية 
الصغيرة مما مينع أكسجة الدم السوية.

قناة كلوريدية سوية
مع تراكم أيونات الكلوريد على احمليط 

اخلارجي للخاليا، تنتشر جزيئات املاء عبر 
الغشاء اخللوي من داخل اخللية إلى خارجها. 

وتقوم هذه السوائل بتمييه املخاط املوجود على 
سطوح اخلاليا في الرئتني واألمعاء واألعضاء 

ثة  األخرى. ويحتجز املخاط املواد امللوِّ
والبكتيريا كي تنجرف إلى خارج اجلسم.

املساعدة قادمة
 VX-770 ميكن لدواء قيد التجربة يدعى
أن يساعد على تلطيف وطأة املرض لدى 
بعض املرضى. ويفتح هذا املركب القناة 
CFTR عند أولئك األفراد الذين تكون 
قنوات الكلوريد لديهم مسدودة. وهناك 
مركبات أخرى قيد التطوير ملعاجلة 
 CFTR مشكالت الپروتينات في القنوات
املبتورة أو املختلة الطي.

تراكم مخاط سميك

مخاط رقيق

قناة كلوريد CFTR تؤدي وظيفتها 

جزيء ماء

VX-770

أيون كلوريد

القناة CFTR املسدودة

�c

القناة CFTR املبتورة

 CFTR القناة
املختّلة الطي

�b

�a
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غير الس������وية أو حتويلها إلى كتلة متش������ابكة. 
ومن املمكن تصور أن يقوم عدد من الپروتينات 
الطافرة ذات اخللل اليس������ير ف������ي الطي بأداء 
وظيفت������ه بقدر جي������د إن أمكن احلف������اظ عليها 
وُس������مح لها ب������أداء العمل املطل������وب منها. ولذا 
قد تقدم املعاجلات التي تس������تهدف آلية مراقبة 
اجلودة رؤية قّيمة في بيولوجيا طيف واسع من 

األمراض وطرق معاجلتها.
وتعدُّ الطفرات التي ت������ؤدي إلى إنتاج قناة 
پروتني CFTR قصيرة وغير س������وية مس������ؤولة 
عّم������ا يقرب من 10 في املئ������ة من حاالت التليف 
الكيس������ي في أنحاء العالم. ويس������بب أحد هذه 
 ،W1282X العي������وب اجلينية، وه������و املس������مى
نح������و 40 في املئة من حاالت ه������ذا املرض بني 
اإلس������رائيليني. وينته������ي األمر بإنت������اج پروتني 
مبت������ور، ألن اجلني يتضمن تعليم������ات مضّللة 
تخب������ر آلية تش������كيل الپروتين������ات بالتوقف عن 
رب������ط األحماض األمينية ف������ي املوقع 1282 في 

السلس������لة من اجلزيء الپروتين������ي املتنامي، وهو املوقع الذي 
يسكنه في احلالة الس������وية احلمض األميني التريپتوفان)1( 
)ال������ذي ُيرمز إليه باحلرف »W«(. وتدعى مثل هذه التعليمات 
اجليني������ة بالروامز العدمية املعنــــى nonsense codons، وهي 
روامز حاسمة في التشكيل املالئم للپروتينات، شرط حدوثها 
ف������ي موقعها الصحيح. ولكن في احلالة التي نحن بصددها، 
تتوقف عملية تش������كيل الپروتينات قب������ل األوان. وإضافة إلى 
 RNA ذلك، حتى التعليمات املرحلية )املعروفة بالرنا املرسال
messenger( التي توّجه عملية اإلنتاج هي أيضا ينظر لها على 

أنها غير س������وية فُتتلَف، فحتى لو أمكن التغلب على إش������ارة 
التوقف بوجه م������ا، فلن ُتبنى كمية كافية م������ن الپروتني الذي 
صار اآلن قادرا على أداء وظيفته. ولذا قد حتتاج املعاجلات 
الدوائي������ة التي تس������تهدف الطفرة W1282X إل������ى أن جتابه 

مشكلتني ال مشكلة واحدة فحسب.
أم������ا املجموعة األخيرة من الطفرات التي نس������تعرضها 
ل ق��درة القن��وات ع�لى االنفت�اح، وهي مسؤولة  هنا فهي ُتعطِّ
ع�ن 5 في املئة من حاالت التليُّف الكيس������ي في العالم. وفي 
الواقع، تس������بب هذه الطفرات بقاء باب املرور عبر الغش������اء 
عالقا في وضعية االنغالق؛ مّم������ا يجعل القنوات أقل قدرة 
عل������ى نقل أيونات الكلوري������د إلى البيئة خ������ارج اخللية. إن 
 )G551D إح������دى الطفرات التي تعمل بهذه الطريقة )وتدعى
تسبب أعراضا بالغة الشدة. ومع أن القول إن كل مجموعة 

من العي������وب اجليني������ة رمبا تتطل������ب معاجل������ة خاصة بها 
وتس������تهدفها هو قول صحيح عموم������ا، إال أن الباحثني قد 
مة لفتح بوابة اجلني CFTR املصابة  بّينوا أن املرّكبات املُصمَّ
بالطفرة، قد تساعد مرضى ليست لديهم هذه الطفرة. فعلى 
س������بيل املثال، خذ مثال حال������ة العقار الذي يس������مح لكمية 
 CFTR أي: اجلزيئات( F508del CFTR ضئيلة من الپروتني
التي تعرضت للطفرة F508del( باالنتقال إلى موقعها املالئم 
ضمن غش������اء اخللية. فإن عقارا ثانيا يحافظ على بقاء باب 
القناة مفتوحا سيس������مح لهذه النسخة من القنوات البطيئة 

إلى حّد ما بتمرير املزيد من الكلوريد إلى خارج اخللية.

حة واعدة)��) أدوية مرشَّ
أما اخلطوة التالي������ة من العملية الطويلة لتطوير العقاقير 
فتمثل������ت بالبح������ث عن مركبات ميكنه������ا أن تخفف من وطأة 
 .CFTR التأثيرات الناجمة عن طفرات معينة في جني الپروتني
وكان من املنطقي البدء بالطفرة F508del بس������بب انتشارها 
الواس������ع بني مرضى التلّيف الكيسي، وألن الپروتني الناجت 
منها يبق������ى محتفظا بقدرته على أداء بع������ض وظائفه. فإذا 
استطاع الباحثون مس������اعدة الپروتني F508del CFTR على 

Steady Progress )٭(
PROMISING DRUG CANDIDATES )٭٭(

tryptophan )1(

خطوات تدريجية
تقدم مستمر)٭(

أصبح املصابون بالتلّيف الكيســـي يعيشـــون فعليا زمنا أطول بفضل األدوية واألســـاليب 
اجلديـــدة املتبعـــة في تقدمي الرعاية. غيـــر أن األدوية املوجهة ملعاجلة الســـبب البيولوجي 

األساسي ستقدم أيضا عونا هائال.
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اإلفالت من التدمير املبّكر، فس������يكون بوسع هذا الپروتني - 
ول������و جدال - أداء وظيفته جزئيا وحتس������ني وظيفة الرئة دون 

احلاجة إلى تدخل من مصدر آخر.
إن معرفة الطرق التي تؤدي إلى عيب ما في طي الپروتني 
F508del CFTR وإلى كش������ف آلي������ة مراقبة اجلودة في اخللية 

ل������ذاك العيب، بعيدة جدا عن أن تك������ون معرفة كاملة. إال أنه 
من الس������هل مبكان  حتديد ما إذا كان مركب معني يؤدي إلى 
تخفيف اآلثار الناجمة عن عيب في الطي باخلاليا البش������رية. 
ويس������تطيع الباحثون قياس التغي������رات الطفيفة في تركيزات 
الكلوريد أو األيونات األخرى التي تتحرك عبر غش������اء اخللية 
بوس������اطة حتميل جزيئ������ات متألقــــة fluorescent إلى اخللية. 
وحينما جتتاز األيونات غش������اء اخللية بع������د التعرض لعقار 
يحتمل أن يكون ذا فائدة عالجية، يصبح بإمكان الباحثني أن 
يستنتجوا أن قناة الپروتني CFTR املعطلة قد استعادت بعض 
وظائفها. وإذا أخفقت األيونات في عبور الغشاء، فسيتواصل 
البح������ث عن مركب أكثر فاعلية. واعتمادا على التقنيات اآللية 
واحلاسوبية في فحص كفاءة العقاقير drug screening ميكن 

حتليل ماليني املركبات في وقت قصير نسبيا.
وق������د توصلت إح������دى ش������ركات التقان������ة احليوية وهي 
َي VX-809 أعطى  Vertex Pharmaceuticals إلى مركب ُس������مِّ

نتائج مبدئية مش������جعة، ولكنه لم يؤدِّ إلى حتسن ملموس في 
وظائف الرئة لدى األشخاص الذين أجري عليهم االختبار. 
وهناك شركة أخرى هي PTC Therapeutics جتري دراسات 
س������ريرية ل������دواء يدعى أتالوريــــن ataluren، ملعاجلة س������بب 
للتليُّف الكيسي أقل شيوعا، وهو الطفرات الباترة اجلزيئات 
CFTR. إن ه������ذا ال������دواء يدف������ع آلية تش������كيل الپروتني إلى 

االس������تمرار بالقراءة عبر بعض تعليمات »التوقف« املُضلِّلة؛ 
مّما يسمح لپروتينات قنوات الكلوريد بتفادي التعرض للبتر 
والتقصير. كما يختبر هذا الدواء ملعاجلة اضطرابات وراثية 
أخ������رى تتضمن أكــــواد إيقاٍف stop codes غير س������وية كما 
في متالزمــــة هيرلــــر Hurler syndrome، واحَلَثل العضلي 

.Duchenne muscular dystrophy لدوشني
وحصل العلماء على أفضل النتائج في إبطالهم أثر الطفرة 
G551D. فبع������د اختب������ار 000 228 من املركب������ات املختلفة التي 

يحتمل أن تؤثر في اخلاليا التي حتوي قنوات كلوريد يصعب 
انفتاحها، اكتشف فريق من الباحثني في شركة Vertex مركبا 
ل انتقائي������ا الطاقة التي تتحكم في تش������غيل قناة الپروتني  يفعِّ
CFTR، وه������و ما يرفع مس������توى األداء الوظيفي ليصل إلى 50 

في املئة من املستويات الطبيعية. وكانت نتائج املختبر إيجابية، 
واآلن خضع هذا املركب املس������مى VX-770 الختبارات شاملة. 

وق������د حتس������نت الق������درة على 
التنف������س ف������ي ه������ذه التجارب 
املرضى  لدى  ملحوظا  حتسنا 
 ،G551D املصاب������ني بالطف������رة
واس������تمرت االس������تفادة طوال 
اس������تغرقتها  الت������ي  الس������نة 
الدراس������ة. ويس������اوي ذلك في 
األهمي������ة نقصان ع������دد مرات 
إدخال املرضى للمستشفيات، 
 8-7 أوزانه������م مبعدل  وازدياد 
أرط������ال. وكان أحدن������ا )<رو>( 
أول طبيب في الواليات املتحدة 
يصف الدواء VX-770 ملريض. 
وتعتزم شركة Vertex أن تقدم 
ه������ذا الع������ام )2011( طلبا إلى 
إدارة الغذاء والدواء للحصول 
على حق طرحه في الس������وق. كما أن نتائ������ج االختبارات على 
التجارب السريرية التي تستخدم الدواء VX-770 مشاركة مع 
عوامل دوائية تقدم بارقة أمل لنتائج واعدة. )إن جامعة أالباما 
ف������ي بيرمن�گهام هي أحد مراكز التجارب الس������ريرية للعقاقير 
م كلٌّ من  التي طورتها شركتا PTC Therapeutics و Vertex، وقدَّ
<رو> و<كالنسي> املشورة للشركتني حول تصميم الدراسة(.

ُتعدُّ النتائج الس������ريرية لهذه الدراس������ات فتحا كبيرا؛ كما 
أن التوصل إلى عدد من األدوية املرش������حة الستهداف السبب 
اجلذري للتليُّف الكيسي يثبت جدوى تكريس عشرات السنني 
ألبحاث غايتها فهم البيولوجيا األساسية لهذا املرض، ومتويل 
عمل كهذا من قبل كل من املعهد الوطني للصحة ومؤسس������ة 
التلّيف الكيسي. ومع أن هناك دراسات سريرية أخرى ماضية 
في طريقها للتأكد م������ن أمان املركبات املتوفرة وفعاليتها على 
املدى الطويل في مجموعة أكبر من املرضى، إال أن هناك تفاؤال 
متزايدا بقرب حلول يوم نكون فيه أخيرا قادرين على معاجلة 
األسباب اجلذرية لهذا املرض الُعضال.                      <

Scientific American, August 2011

مراجع لالستزادة

ميكن لتكييف نظم 
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وفي اضطرابات 

أخرى.
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الذي يتنشقون هذه املركبات الكيميائية. 
ويقول <لندشتروم>: »علينا أن نعني بدقة 
اإلشارات التي حتمل املعلومة، وهذا ما 
يل������زم أن نقوم حتى يك������ون عملنا مبنيا 

على أساس متني.«
توافق <مككلنتوك> على هذا النهج. 
ورك������زت في الس������نوات األخي������رة على 
وضع صورة مفصلة إلحدى اإلشارات 
الكيميائية املعروفة الفّعالة، وهي مركب 
أندروستادينون)1(.  يدعى  ستيروئيدي 
وهي تعتقد أن هذا اجلزيء الصغير فّعال 
لدرجة ميكن اعتباره فيرومونا بش������ريا: 
إنه ج������زيء صغير يقوم بدور إش������ارة 
كيميائي������ة في اجلنس الواحد ويؤثر في 
وظائف األعضاء وفي السلوك. وخالل 
عدة س������نني، كش������فت املختبرات ومنها 
مختبرا <مككلنتوك> و <لندشتروم> أن 
لهذا اجلزيء اخلاص آثارا في اإلدراك، 
كما ميكن أن يغير س������ويات هورمونات 
التوتر، مثل الكورتزول، كما أنه يحّرض 

تغيرات في التجاوب العاطفي.
وفي دراسة حديثة مستفيضة درست 
<مككلنت������وك> وزميلته������ا <S. جاك������وب> 

]من جامع������ة إلينوي بش������يكاغو[ تأثير 
األندروستادينون في املزاج. فقد ُمزجت 
آثار صغي������ر منه باملذي������ب الگلينكول 
بروبيلـــني)2(، وأضيف إلى املزيج زيت 
القرنفل حلجب ظه������ور أي رائحة دالة. 
تعرضت إحدى املجموعتني املدروستني 

للمذي������ب احل������اوي املرك������ب وتعرضت 
املجموع������ة الثانية للمذي������ب فقط. وقام 
أشخاص آخرون بشم قطع من الشاش 
حت������وي كل منها أح������د احمللولني. وقيل 
لهؤالء أنهم يش������تركون ف������ي بحث عن 
حاس������ة الش������م، وُطلب إلى اجلميع ملء 

استمارة استجواب مستفيض ومُمل.
للدراسة  فاألش������خاص اخلاضعون 
الذين تعرضوا لأندروستادينون كانوا 
مرحني ومبتهجني ط������وال مدة االختبار 
الدراس������ة  وأعي������دت  دقيق������ة(.   20-15(
للمتابعة، ولكنها شملت في الوقت نفسه 
تصوي������ر الدم������اغ. وقد ب������نّي التصوير 
العصب������ي أن مناط������ق الدماغ اخلاصة 
باالنتباه والعاطفة والعمليات البصرية، 
كان������ت أنش������ط لدى األش������خاص الذين 
تعرض������وا ملركب اإلش������ارة الكيميائية. 
وتعتقد <مككلنتوك> أن أثر هذا املركب 
هو أثر فيرموني معهود، وهذا ما فكرت 

فيه قبل عقود من الزمن.
وتس������تمر <مككلنتوك> م������ع باحثني 
آخرين في احلديث بعناية عن فيرومونات 
»مفترضـــة« putative. فالبشر معقدون، 
والعالقات السببية بني املواد الكيميائية 
وبني التغيرات الس������لوكية صعب بيانها 
بش������كل مقن������ع. وفي الواق������ع، ال ميكن 
أن تتأك������د من طبيعة امل������ادة )أو املواد( 
الكيميائية املسببة الكتشاف <مككلنتوك> 
األصلي، وهو تزامن دورات الطمث لدى 

النساء. وحتى الفيرومون نفسه 
مش������كوك في أمر وجوده. فقد 

أمكن التثبت منه في عدة دراسات 
متابعة وعارض هذه الدراسات آخرون، 
وحتى اآلن لم جتمع األوس������اط العلمية 

على قبوله.
النقاش عما ه������و متزامن  ويترك������ز 
بش������كل مؤك������د - رمب������ا يك������ون توقيت 
اإلباض������ة ورمبا يك������ون ط������ول الدورة. 
ومبراجعة البيانات املتعلقة بالبشر منذ 
التس������عين��ات من الق��رن العش�رين التي 
ن م��ن أب وابنه  قام بها ف�ري��ق عمل مك��وَّ
<L. و A. ويلر> ]من جامعة بار إالن[ تبني 

أن التزامن يحدث في بعض األحيان وال 
يحدث في أحيان أخرى. وقدم <L. ويلر> 
تقريرا ذكر فيه: »لنفرض جدال أن هناك 
تزامنا، فهو ال يحدث في جميع احلاالت 

وبالتأكيد ليس في جميع األوقات.«
ومع متس������ك <مككلنت������وك> برأيها 
ال������ذي كونت������ه منذ أي������ام دراس������تها 
اجلامعية، فهي توافق على كون األثر 
أدق مم������ا توقعت ب������ادئ األمر. وفي 
الوقت نفسه، تعتقد أن النقاد يهملون 
نقطة أهم، وهي أن الدالئل على وجود 
اتصال كيميائي بني البش������ر في تزايد 
مس������تمر منذ أن بدأت بدراستها. وقد 
ثبت أن التراسل الكيميائي مقعد مثل 
غيره م������ن أمناط االتصال البش������ري 

وليس هذا مبستغرب.                <
androstadienone )1(
propylene glycol )2(

Scientific American, October 2011
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عشر فكر ونزعات وتقانات قادرة على تغيير حياتنا.

أفكار تغير العالم)٭(

حتيط التقانة بنا من كل جانب، موس������عة حدود ما هو ممكن. بيد أنه يبرز بني الفينة واألخرى 
اختراع أو رؤية تكون لهما آثار بعيدة ال يتصورهما أحد، ويس������فر عن ذلك هّوة كبيرة، فُيقس������م 
التاريخ إلى »ما قبل« و»ما بعد«. فالقاطرة البخارية والترانزستور والشبكة العنكبوتية العاملية 
World Wide Web ه������ي أفكار بدا كما لو أن كال منها بزغ من فراغ ليغّير حياتنا تغييرا جوهريا. 

ُترى، ما هي التقانة الرئيس������ية التي ستنش������أ عن املجموعة الواس������عة من ابت������كارات هذه األيام
والتي س������تصبح الفكرة التي تغير عالم الغد؟ من املس������تحيل 

التكهن بها، ولكننا نعرف أنها ستأتي.
وها كم عش������ر أفكار وتقانات جديدة مرشحة إلعادة كتابة 
 robots )1(القوان������ني. ُترى، ماذا ل������و متّكنا من إنتاج إنســـاالت
حت������ول النفايات إلى وقود؟ أو س������خرنا طاق������ة ألعاب الڤيديو 

)نع������م، ألعاب الڤيديو( لدفعنا للقي������ام بالصواب؟ ماذا لو كان 
الش������يء غيـــر النافـــع)2) من الدنـــا DNA ال يق������ل أهمية عن 
جيناتنا genes؟ ماذا لو امتلكت احلشرات سر صد الهجمات 
اإللكترونية cyberattacks؟ مرحب������ا بكم في األفكار التي تغير 

العالم والتي طرحت في عام 2010.

WORLD CHANGING IDEAS (�(
The Game of Life (��(

 robotic نحت من إنسان-آلة، ومنها :robot 1) إنس������الة(
إنسالية.

junk (2(
avatars (3(

عما قريب س������يأتي يوم، خالل وقوفك 
صباحا أمام مرآة حمامك لتنظيف أسنانك 
بالفرش������اة، قد ترى، إضاف������ة إلى أخبار 
الصب������اح، لوحة تقارن بصم������ة الكربون 
ملنزل������ك ببصمة منزل جارك. وس������تصدر 
فرشاة أس������نانك الكهربائية صوتا ينبهك 
بأن التزامك بتنظيف أسنانك مرتني خالل 

الشهور الستة املاضية، قد منحك نقاطا 
كافية للحصول على حسم بنسبة 10 في 
املئة على فحصك الدوري القادم. سوف 
تس������تحم )مسرعا كي ال جتازف بالدرجة 
الت������ي حققتها عائلتك الس������تهالك الطاقة 
والتي يحس������دك الناس عليها، وبالفوائد 
الضريبية جراء ذل������ك(، ثم ترتدي ثيابك، 

وتسجل الدخول إلى حاسوبك في مكتبك 
املنزلي استعدادا الجتماع الصباح. وملا 
كانت صورتك وصور العاملني معك تظهر 
على شاش������ة احلاس������وب كأڤاتـــارات)3)، 
فيمكنك اإلجابة عن رس������ائلك اإللكترونية 
خالل االجتماع������ات دون أن تبدو وقحا. 
ومنذ أن اس������تعيض عن الكوتـــا املعينة 
للمبيعـــات sales quotas بأمتـــار احلياة 
life meters )الت������ي تظهر على الشاش������ة 

لتعكس ال������ردود اإليجابية لعمالئك وقت 

حواسيب
لعبة احلياة)٭٭(

 scoreboards ولوحات تسجيل اإلصابات joysticks إن إدخال عصّي التحكم
إلى روتيننا اليومي قد يكون املفتاح الذي يجعلنا أناسا أفضل.

<J. پاڤلوس>

ُمحّررو ساينتفيك أمريكان
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Global Positioning System )1(
behavioral economy )2(

وصوله������ا(، تول������د لدي������ك ش������عور أقوى 
باجل������دوى وبالس������يطرة عل������ى مهمات������ك 

اليومية. سيكون هذا يوما عظيما.
ال مفر تقريبا من مس������تقبل تتضمن 
فيه كل س������مة من سمات حياتك جتربة 
ش������بيهة باللعب، هذا ما يقوله <J. شيل> 
مصم������م ألع������اب الڤيدي������و والباحث في 
جامع������ة كارنيگي ميلون. إنه، ومجموعة 
م������ن مصممي األلع������اب وعلماء النفس، 
مقتنع������ون بأن املفتاح ملجتمع يتألف من 
مواطن������ني أفضل صحة، وأغزر إنتاجا، 
ومواطن������ني أكث������ر تفاعال ه������و إدخال 
األلعاب إلى حياتن������ا اليومية. ويضيف 
<ش������يل>: »نحن ننظر إلى األلعاب على 

أنها أمر هامشي، ولكنها في احلقيقة، 
طريقة س������ريعة لتوظيف قدراتنا في حل 
املش������كالت. وإذا كانت اللعبة مصممة 
جي������دا، فيمك������ن أن حت������ل أي مش������كلة 
باس������تعمالها،« بدءا م������ن تغيير نظامك 
الغذائي أو تعلم������ك لغة جديدة، وصوال 
إلى فهمك لصراعات الش������رق األوسط 
أو تخفيض بصمت������ك الكربونية. »وهذه 
مش������كالت ال يستطيع، أو ال يريد، كثير 
من الن������اس مواجهتها، ولك������ن األلعاب 
ميكنها تغيير ذلك، ألن كل نظام تفاعلي 
ناج������ح - بالتعريف - س������يجعل الناس 

يرغبون في التفاعل معه.«
ثم������ة مكون أساس������ي للعب������ة احلياة 
اجلدي������دة ه������ذه، وهو انتش������ار البيانات 
بش������كل فوري م������ن الهوات������ف اخللوية 
بنظام حتديـــد املوقع العاملي  املجهزة 
)GPS()1(؛ ومجس������ات رخيص������ة الثم������ن 

مرتبطة معا في ش������بكة، وتقانات أخرى. 
ويقول <D. آرييلي> ]وهو متخصص في 
علـــم االقتصـــاد الســـلوكي)2( من معهد 
ماساتشوس������تس للتقان������ة )MIT([: »إن 
جميع هذه البيانات الش������خصية متّكننا 
من الب������دء بقياس أمناط الس������لوك التي 
لم نكن في الس������ابق نستطيع قياسها إال 
ف������ي األلعاب، أو في عوال������م افتراضية. 

فيمكنن������ا أن ن������رى بتفصيل ش������ديد ما 
ه������و الدافع ال������ذي يدفع الن������اس ويحفز 
تفاعلهم، ونطّبق تلك املعرفة على األمور 
التي ال يتفاع������ل معها الناس غالبا، مثل 
تذك������ر وقت تناول دواء، أو متابعة مقدار 

استهالك الطاقة.«
ولكن حتويل نظ������ام العالم الواقعي 
إلى ما يشبه األلعاب مازال يتطلب أكثر 
من مجرد إضافة أڤاتارات ونظام نقاط. 
إنه يتطلب إعادة تغذية النظام س��������ريع�ا 
مبعلومات شخصية. ويشير <R. رايان> 
]عالم النفس السريري[ إلى أن األلعاب 
الفعال������ة »تقتن������ص نزع������ات التحفي������ز 
البش������رية بطريق أنيقة.« فالنقاط، على 
س������بيل املثال، ليس������ت مكافآت بقدر ما 
هي طريقة فورية إلع������ادة تغذية النظام 
باملعلوم������ات لتعزيز الكف������اءة. ويالحظ 
<راي������ان> أن »املخلوقات البش������رية هي 

وبدافع  بالفض������ول  تتس������م  حيوان������ات 
فطري لّلعب وللس������يطرة عل������ى بيئاتها. 
وتفل������ح األلعاب في اس������تغالل الدوافع 
الذاتي������ة املزروعة فينا بفع������ل التطور.« 
ويرى علماء النفس أن اس������تغالل هذه 
احلوافز الذاتية يجعلنا نش������عر كما لو 
كنا مسيطرين على األمور، وأن ألفعالنا 

نتائج ميكن فهمها.
بيد أن <ش������يل> يعترف بأن األلعاب 
التي تعمل جيدا نظريا قد تغدو محبِّطة 
بس������رعة وتؤدي إلى نتائج عكسية. بل 
لديه اس������م ملستقبل تش������يع فيه النتائج 
العكس������ية، أال وه������و »نهاي������ة اللعب������ة« 
gamepocalypse. وأفضل ضمان ضده 

كما يقول، هو بناء جسور بني مصممي 
األلع������اب املوهوبني وق������ادة التقانة من 
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لسنوات ظلت احلكمة التقليدية فيما 
يختص بالقوى املعرفية النس������بية للبشر 
واآلالت تق������ول إن البش������ر يتفوقون في 
تعرف الوجوه وأمناط أخرى من مقارنة 
النماذج، في حني تتفّوق احلواسيب في 
جميع ما يتعلق باحلسابات. إال أن هذا 
رمبا ال يك������ون صحيحا بعد اآلن. إذ إن 
جن������اح فولدي������ت Foldit - وهي أحجية 
متوافرة على الش������بكة العنكبوتية طّورها 
علماء في البيولوجيا واحلواسيب بجامعة 
واش������نطن - يثبت أن احلدس البش������ري 
ق������ادر على التف������وق عل������ى خوارزميات 

احلاسوب في املسائل العلمية املعقدة.
إذ ُتقدم فولدي������ت لاّلعبني )جميعهم 
من غير العلماء( پروتينات مطوية جزئيا 

على الشاش������ة، وتتحداه������م في قدرتهم 
على فتلها لتتخذ شكال مثاليا باالستناد 
إلى قواعد بس������يطة. ل������م يتنبأ الالعبون 
بالبن������ى الپروتينية الصحيحة بس������رعة 
أعلى من أي حساب خوارزمي فحسب 
)علم������ا بأن البحث املضن������ي عن جميع 
السنني(،  اإلمكانات سيستغرق ماليني 
بل استطاعوا أيضا تخمني حلول رمبا 
ال يتمكن احلاس������وب من إيجادها أبدا. 
ويقول <S. كوپر> ]وهو أس������تاذ في علم 
احلاس������وب بجامع������ة واش������نطن وأحد 
مبتكري أحجية فولديت[: »لطي پروتني 
بش������كل صحيح، قد حتتاج أوال إلى لَيِّه 
ف������ي عدد من االجتاه������ات التي قد تبدو 
ف������ي الب������دء خاطئة متام������ا. ولكن ميكن 

إلنسان يلعب بشيء افتراضي أن يرى 
الصورة الكبي������رة ويتعرف تلك احللول 

التي تنطوي على خدعة.«
وف������ي مركـــز علـــم األلعـــاب)2) التابع 
جلامعة واش������نطن، يقوم <كوپر> وزمالؤه 
بابتكار موجة جديدة من األلعاب لتسريع 
ُخطى البحث في املعلوماتية البيولوجية 
bioinformatics، وف������ي اكتش������اف الدواء، 

النــانـويـــــة  الهندســـة  ف������ي  وحت������ى 
nanoengineering. ويق������ول <Z. پوپوڤتش> 

]أس������تاذ علم احلاس������وب في واشنطن[: 
»ف������ي الوقت احلالي ال يوجد س������وى 15 
شخصا في العالم يعرفون كيفية تصميم 
آل������ة جزيئية من الدنا DNA، وميكن لهذه 
األلعاب أن تضاعف ذلك العدد إلى آالف 
من البشر يكتشفون اكتشافات جديدة.« 
ُترى، هل س������يتمكن أحد الالعبني من أن 
يتشاطر جائزة نوبل؟ يقول <كوپر>: »هذا 

هو أملنا األكبر.«
Human Number Crunchers (�(

Immersyve (1(
Center For Game Science (2(

حواسيب
احلواسيب بشرية)٭(

عندما يكون البحث مثل لعبة ڤيديو، فإن احلواسيب 
تنتهي في املركز الثاني.

<J. پاڤلوس>

التس������لية. ويوافق على  خارج مي������دان 
هذا الرأي ع���ال��م النف���س واخلبي���ر في 
األلع�����اب <B. ريڤز> إذ يقول: »ال توجد 
آليات نفسية )س������يكولوجية( تنجح في 
األلعاب وال تنجح ف������ي احلياة اليومية. 
فلدينا دماغ واحد فقط. ومراكز املكافآت 
الت������ي ُتض������اء عن������د اس������تخدام ألعاب 
مصممة جيدا، ستضيء عندما ننخرط 
في اس������تخدام أي نظام تفاعلي مصمم 
جي������دا. وليس من الضروري متييز هذه 

األنشطة بعضها من البعض.«
وله������ذا الس������بب، ف������إن الباحث������ني 
متفائلون من استعمال فكرة »التحويل 
إلى ما يشبه األلعاب« بوصفها وسيلة 
لتحس������ني عاملنا جذريا. فقد استعملت 
مايكروس������وفت برنامجا ش������بيها بلعبة 

لزي������ادة االحتفاظ باملوظف������ني في أحد 
أقس������امها بنس������بة 50 في املئ������ة. ومن 
منطلق األولويات، قّدم منهج دراس������ي 
رياضيات������ي جتريبي - اس������تخدم في 
خم������س م������دارس بواليت������ي كنس������اس 
وتكس������اس- مادتي اجلبر والهندس������ة 
للمرحلة الثانوية على ش������كل سلس������لة 
لتش������جيع  االبتدائية،  املس������تويات  من 
الطلبة على إتقان املفاهيم األساس������ية، 
كلٌّ وف������ق قدرات������ه، قب������ل االنتقال إلى 
مس������توى أعل������ى، كما ه������و احلال في 
ألع������اب الڤيديو. ومنذ بداية تطبيق هذا 
البرنام������ج قبل أربع س������نوات، صارت 
املدارس اخلمس جميعها ترى ارتفاعا 
في س������جل عالمات طالبها بعش������رات 
الدرج������ات في اختب������ارات الرياضيات 

على مس������توى الوالية، بل حّسن الطلبة 
في إحدى املدارس عالماتهم بنس������بة 
40 ف������ي املئ������ة. ويتعاون <راي������ان> مع 

إمييرســـايڤ)1) ]وهي هيئة استشارية 
أللعاب الرعاي������ة الصحية[ نحو إيجاد 
»طبيب س������ريري افتراضي« يستخدم 
واجهة تفاعلية على ش������كل أڤاتار مما 
يقّلل من ش������عور املرضى بالرهبة عند 

احتياجهم إلى استشارات طبية.
ويقول <ش������يل>: »إن استعمال فكرة 
التحويل إلى ما يش������به األلعاب في كل 
شيء لن يتحقق بفعل نظام واحد - بل 
سيكون عبارة عن مليون من االبتكارات 
املختلف������ة في مئ������ات االجتاهات في كل 
مرة يبتكر فيها مجس جديد.« وكل منها 

سيجعلنا أفضل شيئا فشيئا.
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Know-it-All Toll Roads (�(

مواصالت
الطرق الذكية املدفوعة الرسوم)٭(

لن يلغي شق مزيد من الطرق االختناقات املرورية. ما يحقق 
ذلك هو وضع تسعيرة ذكية.

<T. ڤاندربلت>

والطري������ق في املس������تقبل سيش������به 
الطريق في احلاض������ر، ولكن عبوره لن 
يك������ون، في األغل������ب، دون مقابل. فكما 
 Skymeter گرش> ]مؤس������س .B> يق������ول
وهي ش������ركة مركزها في تورونتو تنتج 
جتهيزات مزودة بنظ������ام حتديد املواقع 
اس������تخدام  تقي������س   )GPS( الش������امل 
الطرقات[: »قد يكون لديك طريق قصير 
يؤدي إل������ى بيتك بيد أنك لو عزمت على 
القيام بزيارتي، فإنه يتعني عليك أن تدفع 

رسما لالنتقال من بيتك إلى بيتي.«
م������ع ظه������ور التقان������ات الالس������لكية  
لتحديد املواقع، مثل نظام حتديد املواقع 
الشامل GPS، صار باإلمكان اآلن تقدير 
التكالي������ف احلقيقي������ة لقيادة الس������يارة، 
والقيم������ة احلقيقية للط������رق. واملصطلح 
الع������ام لذلك هو »احلس������اب الديناميكي 
الستخدام الطرق«، الذي يعني أساسا 
أنه يجب على السائقني دفع رسوم مقابل 
كل ميل يجتازونه من الطريق، ال مقابل 
إجراءات أخرى مثل رس������وم تس������جيل 
الس������يارات أو ضريبة الوقود. حاليا ال 
يطّبق س������وى عدد قليل من هذه البرامج 
االختباري������ة، بيد أن بع������ض املخططني 
املدنيني يظن������ون أن هذه الفكرة قد تغير 
شعورنا أثناء السياقة من التوجس إلى 
ما يش������به نزهة ممتعة بالس������يارة. وقد 
اقترح باحثون من املعهد MIT، وشركة 
جنرال موت������ورز )GM( مثل هذه الرؤية 
في بداية عام 2010 في دراس������ة بعنوان 
 Reinventing إعـــادة ابتـــكار الســـيارة
the Automobile، وهي دراس������ة جتادل 

في أن وضع تس������عيرة مالئمة لرحالت 

السيارات س������يؤدي إلى استعمال أمثل 
املرورية  االختناق������ات  ويخفض  للطرق، 

وحوادث املوت على الطرق السريعة.
إن حتميل الس������ائق التكلفة احلقيقية 
للقي������ادة يعد حت������وال جذري������ا عما يجري 
اآلن. إذ ال يدفع السائقون قيمة أعلى عند 
استعمال الطرق املكتظة بالسيارات عوضا 
عن الطرق اخلالية، كما أن الشخص الذي 
يقود س������يارته مرة في الشهر يدفع القدر 
نفس������ه من التأمني الذي يدفعه ش������خص 
يقود س������يارته يوميا، وتكلفة املواقف في 
أكثر األوقات ازدحاما تساوي تكلفتها في 
أكثر األوقات هدوءا. وانخفضت الضريبة 

االحتادية املفروضة عل������ى البنزين -التي 
ظلت متول الطرق الواس������عة السريعة في 
الوالي������ات املتحدة لقرن من الزمن - فعليا 
من 3.9 س������نت لكل مي������ل )من الدوالر في 
2007( إلى 0.9 س������نت اآلن، وفقا ملا كتبه 

احملل������ل <R. أوتول> ]م������ن معهد كاتو[ في 
كتاب������ه بعنوان ازدحام خان������ق: ملاذا َنْعلَق 
ف������ي االزدحام، وم������ا الذي علين������ا فعله؟ 
ونتيجة لذل������ك، اطرد ارتفاع مس������تويات 
اكتظاظ الش������وارع بالس������يارات في املدن 
والضواحي. وكما يش������ير عالم االقتصاد 
<E. گالس������ير> ]من جامعة هارڤارد[، فإنه 

ميكن تقنني الس������لع النادر - مثل الطرق 
احلضري������ة - إم������ا من خالل الس������عر أو 
م������ن خالل الطوابير )ال������ذي يعرف أيضا 
باالنتظ������ار في الزح������ام(. وحتى اآلن فقد 

كان اخليار في الواقع هو الزحام.
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إال أن نتائ������ج الدراس������ات التجريبية 
األولى جاءت مشجعة. وتخطط احلكومة 
الهولندي������ة لتفعيل فرض تس������عيرة »لكل 
كيلومت������ر« باالعتم������اد على تقان������ة مبنية 
عل������ى التقانة )GM( - وذل������ك في جميع 
ش������وارع هولندا بحلول عام 2016. وقد 
بينت جتربة استقصائية، استمرت ستة 
أشهر من عام 2010 في إندهوڤن، أن 70 
في املئة من املستخدمني غيروا سلوكهم 
نتيجة للتس������عيرة، إم������ا بالتنقل في غير 
س������اعات ال������ذروة، أو عل������ى ط������رق أقل 
اكتظاظا بالسيارات. ومتى ما ُطبِّق هذا 
البرنامج في جميع هولندا، فإن احلكومة 
الهولندي������ة تتوقع أن ينخف������ض التأخير 

بفعل الزحام بنسبة 58 في املئة.
وميك������ن أيض������ا اس������تخدام برامج 
التس������عير لكل ميل مبا يفيد البيئة. ففي 
أملانيا، حيث الرس������وم على الشاحنات 
إل������ى  اس������تنادا  الثقيل������ة ال حُتتس������ب 
األميال املقطوعة فقط، بل اس������تنادا إلى 
االنبعاثات الصادرة عنها )الش������احنات 
األكثر تلويثا تدفع رسوما أعلى لكل ميل 
مقطوع(، وقفزت النسبة املئوية لرحالت 

الشاحنات املنخفضة االنبعاث من أقل 
من 1 في املئ������ة عند البدء بالبرنامج في 

عام 2005 إلى أكثر من 55 في املئة.
بيد أن س������قوط احلكوم������ة الهولندية 
في بدايات عام 2010 ألقى بظالل الشّك 
على مس������تقبل برنامج تسعير الطرق - 
وهذا يذكر بأن السياس������يني يريدون أن 
يراهم املواطنون يبنون طرقا جديدة، ال 
أكش������اكا جديدة لتحصيل رسوم عبور 
الس������يارات. كما أن التقانة املطلوبة قد 
تكون مكلف������ة جدا أيض������ا لدرجة تثبط 
م������ن التطبيق. ف������ي إح������دى التجارب، 
البريطانية  التأمني  اس������تعملت ش������ركة 
Norwich Union )املعروفة اآلن باس������م 

ُب على السيارات، ال  Aviva( أجهزًة ُتركَّ

لقياس أين ومتى قاد السائقون الشباب 
س������ياراتهم فحس������ب، بل، أيضا ملعرفة 
كيف كان������ت قيادتهم. وقد اس������تعملت 
الشركة جتهيزات لقياس السرعة ُتثبَُّت 
داخ������ل الس������يارات لتعاقب الس������ائقني 
املتهورين برفع معدالت أقساط تأمينهم. 
ومع أن حوادث املرور انخفضت بنسبة 
30 ف������ي املئة خالل تل������ك التجربة، فإن 

ارتفاع أثمان التجهيزات املطلوبة حال 
دون تطبيق البرنامج.

وميكن لرس������وم العب������ور الذكية أن 
تساعد على معاجلة سبب آخر الكتظاظ 
الس������يارات في امل������دن: أال وهو مواقف 
السيارات في الش������وارع. ويرى بعض 
الباحث������ني مثل <D. ش������وپ> ]من جامعة 
كاليفورنيا في لوس أنگلوس[ أن تسعيرة 
متدنية الس������تعمال مواقف الس������يارات 
في الش������وارع تؤدي إلى اكتظاظ املدن 
بالس������يارات نتيج������ة طواف الس������يارات 
في الش������وارع بحثا عن مكان أرخص. 
ولتف������ادي هذه املش������كلة تطب������ق مدينة 
س������ان فرانسيسكو ما يسمى ب� مواقف 
ديناميـــة dynamic parking، تس������تعمل 
مجس������ات الكتش������اف وجود سيارة في 
موقف ما وحتدد الطلب العام؛ بعد ذلك 
حتدد املدينة أسعارا مبستوى يجعل 85 
في املئة من املواقف مس������تعمال. وميكن 
لأسعار أن تتغير وفق الوقت من اليوم، 
َد دائما  واليوم من األسبوع، مع أنها حُتدَّ
ل التنبؤ بها عوضا عن  سلفا - مما يسهِّ

وقتك الذي ستضيعه في الزحام.

تقانة حيوية
ترانزستور الدنا)٭(

طريقة جديدة للسلسلة sequencing قد حتدث ثورة في 
فهمنا لعلم الوراثة.

<E. سڤوبودا>

The DNA Transistor (�(

في العقد الذي تال قيام الباحثني بسلسلة 
ألول   human genome البشــــري  اجلينــــوم 
م������رة، كانت الرواب������ط الواضحة بني اجلينات 
واألم������راض تتض������ح بب������طء ]انظ������ر: »ث������ورة 
مؤجل������ة«،          ، الع������ددان 4/3)2011(، 
ص 56[. ويعتقد كثير من الباحثني اآلن 
أن التقدم احلقيق������ي في اجلينوميات 

genomics ل������ن ينطلق م������ن االرتباطات 

البسيطة مثل س يؤدي إلى ص، بل من 
فهم إحصائي عميق سينشأ من َسلَْسلَة 
مالي������ني اجلينوم������ات - املجموعة التي 
ستبنّي كيف قد يتفاعل تركيبنا اجليني 

مع البيئة ليجعلنا على ما نحن عليه.
ُمَسْلِســــال  يتطل������ب  ب������دوره،  وهذا 

sequencer جينومي������ا زهيد الثمن، وهو 

ما قد ينجز املهمة بأقل من ألف دوالر. 
إذ تبلغ حاليا تكلفة َسلَْسلَة جينوم بني 
5000 و 000 10 دوالر - وهو حتس������ن 

كبير مقارنة بتكلفته األصلية التي كانت 
2.7 بليون دوالر، ولكنها ماتزال بعيدة 

عن الس������عر املرجو. ويحاول الباحثون 
في ش������ركتيIBM وروش Roche بلوغ  
هذا الهدف وذلك بإعادة تصميم آالت 
َسلَْس������لة اجلينات بشكل جذري. ففي 
حني تتطل������ب املَُسلِْس������الت، التي هي 
الكهربائية،  األطب������اق  غّس������الة  بحجم 
عوامل كيميائي������ة reagents غالية الثمن 
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������مة إلى آالف  لتحلي������ل اجلينات املُقسَّ
من الشظايا الصغيرة، فإن ما يسمى 
 DNA transistor الدنــــا  ترانزســــتور 
يتبع طريقة بسيطة إلى حد السذاجة. 
وفي ه������ذه الطريقة مُي������ّرر جزيء دنا 
DNA كام������ل عبر فج������وة قطرها ثالثة 

نانومترات تقع في منتصف ش������ريحة 
س������ليكونية. وخالل عب������ور الدنا هذه 
الفجوة النانوية، يقوم مجس كهربائي 
بق������راءة كل وح������دة جزيئي������ة أو قاعدة 

واحدة بعد األخرى.
كما أجرت مختبرات أخرى جتارب 
تس������تعمل طرق������ا مش������ابهة للسلس������لة 
ولكنها  النانوية،  الفجوات  باس������تخدام 
وج������دت أنه م������ن الصع������ب التحكم في 
الس������رعة التي تعبر به������ا جدائل الدنا 
الفتحة النانوية. وقد عثر فريق ش������ركة 
IBM مصادفة على أسلوب يستفيد من 

للدنا. ويقول  الشحنة السالبة الطبيعية 
<A .G. ستولوڤتسكي> ]وهو باحث يعمل 

في املشروع[: »خطر لنا أنه إذا احتوى 
اجلهاز عل������ى إلكترودات ف������ي الفجوة 

نفس������ها - على شكل صفائح رقيقة من 
املعدن يفص������ل بعضها عن بعض مادة 
عازلة - فإن احلقل الكهربائي سيتفاعل 
م������ع الدنا«. فيقبض احلق������ل الكهربائي 
عل������ى الدن������ا املش������حون س������لبا ويبقيه 
في موضع������ه. وعندم������ا ينطفئ احلقل 
الكهربائ������ي، تواص������ل اجلديلة حركتها 
عبر الثقب إلى أن تصل القاعدة التالية 
للموقع الصحيح اس������تعدادا للسلسلة. 
وعن������د تل������ك النقط������ة، يش������تغل احلقل 
الكهربائي ثانية، وتتكرر العملية نفسها 

على طول اجلديلة.
ليست هذه التقنية ابتكارا غير عادي. 
فالفجوة يجب أن تول������د حقال كهربائيا 
قوي������ا للحف������اظ عل������ى الدنا ف������ي مكانه 
الصحيح. ولكن الڤلطية العالية املطلوبة 
لتولي������د هذا احلقل ميك������ن أن حُتدث ما 
يس������مى انهيار كهربية العـــازل القابل 
للشحن dielectric breakdown، إذ يتطاير 
الش������رر، وتنفصل الدائ������رة الكهربائية؛ 
ويحتمل حدوث هذا بوجه خاص عندما 
تكون املس������افات صغيرة كما هو احلال 

هنا. ويقول <ستولوڤتسكي>: »هذا يشبه 
وج������ود غمامة قريبة ج������دا من األرض، 
عندئ������ذ يس������هل الصعق بالب������رق.« لذا 
يبحث العلماء عن مادة لصنع اإللكترود 

ُل الشحنة الضرورية. ميكنها حتمُّ
وعلى الرغم من هذه املشكالت، فإن 
املهتمني بالشؤون الصناعية يظنون أن 
ترانزستور الدنا ميكن أن يكون طريقة 
سريعة ورخيصة الثمن وفعالة، لَسلَْسلة 
اجلينومات. ويقول <B. شيامبرگ> ]وهو 
مستشار ُيقيِّم الفوائد التجارية ملبتكرات 
التقان������ة احليوية[: »ه������ذا يخفض عدد 
اخلطوات املطلوبة للسلس������لة، فالطريقة 
تنظ������ر فعليا إلى الدنا نفس������ه. من دون 
حاجة إلى العوامل الكيميائية املكلفة أو 
لآلالت الضوئية الالزمة لقراءة البصمة 
fluorescent، وميكن إجناز  الفلوريـــة)1( 

املطلوب بسرعة.«
ويس������تمر تطوير ترانزس������تور الدنا 
للوصول إلى سلس������لة جينوم كامل في 
السنوات القليلة القادمة بسعر أقل من 
ألف دوالر. ويعتقد <ستولوڤتسكي> أن 
هذا اجلهاز سيس������اعد الوسط العلمي 
على التوصل إلى الصالت بني اجلينات 
واملشكالت الصحية واألدوية العالجية 
بسرعة أكبر. فمع وجود فهم إحصائي 
واألمراض،  اجلين������ات  ب������ني  للرواب������ط 
س������تتمكن ش������ركات األدوية من حتديد 
هدف تطوير الدواء بطريقة أفضل، ألنها 
س������تعرف املناطق التي حتتاج أدويتها 
اجلديدة إلى التركيز عليها. وهو يشير 
إلى إح������دى قصص النج������اح املبكرة: 
دواء  وه������و   ،herceptin الهرســـپتني 
ملعاجلة سرطان الثدي يوقف منو الورم 
لدى النس������اء اللواتي يظهر لديهن فرط 
في التعبير جلني يسمى HER2، ويقول 
<ستولوڤتسكي>: »هناك أمثلة تعد على 

أصاب������ع اليد. ونحن نود أن يصبح مثل 
هذا االكتشاف طريقة عامة جدا.«

)1) أو املتألقة. 
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م������ا الق������در ال������ذي س������تدفعه مقابل 
التأكد م������ن أن أوالدك لن يولدوا مصابني 
بأمراض وراثية متنحية مميتة أو مس������ببة 
للعجز؟ اإلجابة الواضحة هي »أي قدر«، 
ولكن في الواقع هذا ليس ما يفعله معظم 
الناس. فهناك عدد من اختبارات الكشف 
املبكـــر screening الق������ادرة عل������ى تعرف 
األفراد احلاملني لنس������خة واحدة من عدد 
من اجلينات املتنحية املسببة لأمراض - 
وه������ي ذلك النوع من اجلينات التي عندما 
ُيوّرث اثنان منها )نس������خة واحدة من كل 
من الوالدي������ن( فإنها قد تؤدي إلى حاالت 
 cystic fibrosis مث������ل التليـــف الُكَيْيســـّي
ومرض تـــاي ســـاكس Tay-Sachs. ولكن 
ال أح������د تقريبا ُيفحص لكل هذه الطفرات 
قب������ل احلم������ل ألن تكلفة الفح������ص عالية 
جدا - فهناك عش������رات االختبارات التي 
يجب إجراؤها، وكل منها يكلف عدة مئات 
م������ن ال������دوالرات. وملا كان������ت كل من هذه 
الطفرات اخلطي������رة واحملتملة نادرة، فإن 
أغلب الناس يفضلون جتربة حظهم، آملني 
بأن ُيَولََد أطفاله������م بصحة جيدة - وهذه 

استراتيجية تسفر أحيانا عن مآس.

بي������د أن ه������ذا لم يعد احل������ال اآلن، 
وذلك بفضل اختبار بسيط للعاب جتريه 
 ،Counsyl ش������ركة اس������مها كاونس������يل
تختبر اجلينوم الكتشاف أكثر من 100 
صفة متنحية مسببة لأمراض. أي إن 
هذا يشبه إجراء عدة اختبارات تقليدية 
منفصل������ة في آن واحد؛ ومن وجهة نظر 
ي������ة، فإن هذه الطريقة تق������دم النتائج  طبِّ
نفس������ها. ولكنها تقوم بذلك دفعة واحدة 

وبتكلفة قدرها 350 دوالرا.
إن االختب������ارات التقليدي������ة للجينات 
املتنحي������ة تركز عل������ى مناط������ق جينومية 
مح������ددة يرتبط كل منه������ا مبرض محدد. 
وفي بعض احلاالت، ُتَسلِْسُل االختباراُت 
اجليناِت لتحدد م������ا إذا كانت الطفرات 
mutations موج������ودة. عوض������ا عن ذلك، 

ف������إن هذا االختب������ار يبح������ث التباين في 
النيكليوتيدات الفردية )SNPs()1)، وهي 
أخط������اء ضئيلـــة typos في اجلينوم حتل 
فيه������ا قاعـــدة base محل أخ������رى. يؤدي 
بعض التباين ف������ي النكليوتيدات الفردية 
SNPs إل������ى اإلصابة بامل������رض، أو يرتبط 

بعضه������ا اآلخر بجين������ات تفعل ذلك. وملا 

كان التباي������ن في النكليوتي������دات الفردية 
SNPs صغي������را، س������يكون حتديد أحدها 

أرخص ثمنا من َسلَْس������لَة جني كامل أو 
ج������زء من كروموس������وم )صبغ������ي( الذي 
ميكن أن يحتوي على ماليني من القواعد 
bases. وتق������ول الش������ركة إن االختب������ار 

يكش������ف الطفرات بحساسية عالية تصل 
إلى نسبة 99 في املئة - مبعنى أنها نادرا 
ما تقدم نتائج إيجابية أو س������لبية خاطئة، 
وقد بدأت الشركة مؤخرا بنشر نتائج ما 

توصلت إليه.
وحت������ى اآلن، ُطبقت معظم اختبارات 
كاونس������يل على املرض������ى الذين يعانون 
مش������كالت عقم. و<P. پاتريش������يو> مدير 
 Yale Fertility يي������ل لإلخص������اب  مركز 
Center هو أحد األطب������اء الذين يقدمون 

هذه اخلدم������ات ملرضاهم. )وهو، أيضا، 
عضو في مجلس مستشاري كاونسيل(. 
يرى <پاتريشيو> أن التحاليل مفيدة في 
معاجلة األزواج الذين يعانون إجهاضات 
متكررة غير معروفة األسباب. ففي بعض 
احلاالت، قد يتبني أن اإلجهاضات حتدث 
بس������بب جينات متنحية متنع اجلنني من 
االس������تمرار بالنمو. ويقول <پاتريشيو>: 
»بالنسبة إلينا كان توصلنا إلى مثل هذا 
االختبار الش������امل جناح عظيم.« ولكن، 
وبالطبع، فإن كثيرا ممن يحملون جينات 
متنحية ميكن أن يحملوا دون مس������اعدة 
عيادة اإلخصاب، ثم يكتشفون، في وقت 
هم اجليني، وذلك عندما  الحق، سوء حظِّ

ميرض أبناؤهم.
ويستطيع املرضى، الذين تكون نتائج 
التخطيط مس������بقا.  اختباراتهم إيجابية، 
فبإمكانه������م اختيار اإلخصاب في أنبوب 
بالتش������خيص اجليني املسبق  مصحوبا 
للغ������رس، وذلك الختي������ار أجنة ال حتمل 
جينات املرض. أو قد يقرر الزوجان التبني. 
وف������ي كلتا احلالتني، س������تنخفض أعداد 

صحة ودواء
مئة اختبار)٭(

تشخيص زهيد التكلفة يحذر األزواج من نقل أمراض 
جينية نادرة إلى ذريتهم.

<M. كارمايكل>

One Hundred Tests (�(
single-nucleotide polymorphisms (SNPs) (1(
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من بني كل ستة أشخاص في العالم، 
يفتقر واحد منهم إلى مصدر نظيف للماء، 
وهذا يجعل أمراض اإلس������هال - النتيجة 
املباش������رة لضعف الص������رف الصحي - 
السبب الرئيس حلوادث الوفاة في العالم. 
وم������ن املمكن ملرش������حات امل������اء حل هذه 
املش������كلة، ولكنها - عموما - غالية الثمن 
ج������دا مما يحول دون توزيعها على الناس 
بأعداد كبيرة. ولكن بدمج التقانة النانوية 
مع امل������واد الرخيصة الثم������ن، مثل القطن 
وأكياس الش������اي، متّكن الباحثون حديثا 
من ابتكار مرش������حات م������اء متنقلة ميكن 
تصنيعها بتكلفة ال تزيد على بنس واحد.

متتاز معظم مرشحات املاء التقليدية 
مبس������امات صغيرة تتصي������د البكتيريا، 
ولكن هذه املسامات متيل إلى االنسداد 

األطف������ال املرضى في مجموع الس������كان 
عموما. أما معظم األمراض الناجمة عن 
جينني متنحيني فهي مبثابة »األيتام« في 
األبحاث؛ فلكونها نادرة، الُيخصص مال 
كاف لدراستها. إن اختبار كاونسيل هو 
أفضل أمل متوفر للتأكد من أن عددا أقل 
من الناس سيبتلون مبثل هذه األمراض 

اآلخذ باالنخفاض.
قد تبرز عثرات أمام تطبيق كاونسيل 
على املدى الواس������ع. إذ يخشى بعض 
الناس من أنها ستفتح الباب »لأطفال 
املصممني«. إذ ُيجادل في أن االختبارات 
الواسعة االنتش������ار بحثا عن األمراض 
اجلينية النادرة س������تفتح الباب إلجراء 
اختبارات تبحث ع������ن صفات ال عالقة 

لها باملرض، مثل الطول والذكاء.

مم������ا يتطلب صيان������ة غالي������ة الثمن. لذا 
وجد <Y. ك������وي> عوضا عن ذلك طريقة 
الس������تعمال الفض������ة والكهرب������اء لقت������ل 

بيد أنه ليس مبقدور تقانة كاونسيل 
إنتاج أطفال مصممني، ألنها تستكشف 
اجلينات املف������ردة، ال تلك العالقات غير 
املفهوم������ة جي������دا من احل������االت اجلينية 
املتعددة املس������تويات كم������ا في الظواهر 
املعق������دة، كال������ذكاء. يق������ول <S. پنك������ر> 
]أستاذ علم النفس في جامعة هارڤرد، 
ومستشار الش������ركة للشؤون األخالقية 
املتعلقة بجينوميات األش������خاص[: »لن 
يوجد جني الختبار الذكاء IQ، وال جني 
للقدرات املوس������يقية، وإذا كان لدى أي 
زم������رة من الناس مخ������اوف من أبحاث 
حتســـني النســـل eugenics، فس������تكون 
»اليه������ود«، لكنهم كمجموعة متس������كوا 
بإجراء االختبارات القدمية - العالية 
recessive- التكلفة - للجينات املتنحية

البكتيريا، وقد غمس <كوي> ]وهو عالم 
مخت������ص بامل������واد بجامعة س������تانفورد[ 
قطعة من القطن املنس������وج، اشتراها من 
محالت وول م������ارت Walmart في مزيج 
مكون من أنابيب نانوي������ة كربونية ناقلة 
للكهرباء، وأس������الك نانوي������ة من الفضة. 
وتقوم القطع الفضي������ة مقام مبيد فعال 

gene tests، نظ������را الحتم������ال أن يحمل 

بعض  )األش������كناز(  الغربيون  اليه������ود 
اجلين������ات املتنحية الض������ارة. و<پنكر>، 
ال������ذي هو يهودي، يحم������ل اجلني الذي 
يسبب متالزمة خلل الوظائف املستقلة 
familial dysautonomia، وهو  العائلـــي 
 neurons مرض يوقف منو العصبونات
ال ميكن الش������فاء منه. ولم يكتشف ذلك 
إال بعد خضوعه الختبار كاونسيل. وهو 
يق������ول: »زوجتي حتمله أيض������ا، ولكننا 
التقينا بع������د تأخرنا ف������ي العمر مبا ال 
يس������مح بأن يكون لدينا أوالد، بيد أننا 
ل������و اجتمعنا قبل ذلك ببضع س������نوات، 
لكّنا نلعب لعبة الروليت.« أما اآلن، فمن 
املمك������ن لأزواج اآلخري������ن أن يختاروا 

عدم لعب هذه اللعبة.

صحة ودواء
ح ماٍء قاتل)٭( ُمرشِّ

مواد مبتكرة َتِعُد باحلصول على ماء نظيف في جميع أنحاء العالم.
<W .M. موير>

A Killer Water filter (�(
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للبكتيريا، إذ إن األيونات الفضية تعطب 
- جزئيا - املادة اجلينية. وتنش������أ قوة 
قت������ل إضافية عن تيار كهربائي ضعيف 
يه بطاريتان، قدرة كل منهما تسعة  )ُتغذِّ
ڤلطات( فتحطم أغشية اخلاليا البكتيرية. 
وفي املختبر، قتل مرش������ح <كوي> أكثر 
من 98 في املئة من بكتيريا اإلشـــريكية 
القولونيـــة E-coli، املوج������ودة في املاء. 
وملا كانت املس������امات في القطن كبيرة، 
فإن هذا املرش������ح أسرع ب� 000 80 مرة 

قد يهل بس������رعة ذلك اليوم الذي جتول 
فيه اإلنس������االت مس������تقلة ذاتيا في أرجاء 
الكرة األرضية بحثا عن كتلة حيوية أولية 
لتستهلكها وتولد طاقة منها. هذه هي رؤية 
النظام اإلنسالي التكتيكي الذاتي الطاقة 
 The Energetically Autonomous Tactical

Robot System ال������ذي ميك������ن اختص������اره 

بكلم������ة EATR. ويق������ول <R. فنكلس������تاين> 
]مدير مختبر النُّظم الذكية)1) مبعهد كالرك 
للعلوم الهندس������ية في جامع������ة ماريالند، 
 Robotic ورئيس ش������ركة التقانة اإلنسالية
Technology التي ابتكرت EATR[: »تصور 

 - WALL-E اإلنسالة في الفيلم السينمائي
لك������ن بدال من أن تضغ������ط النفايات، فإنها 
تقوم بإش������عالها لتوليد طاق������ة كهربائية.« 
تس������تعمل اإلنس������الة برمجيات ذكية لتمّيز 
بصريا غذاءها املفضل - رقاقات خشبية 
وأوراق ش������جر جافة وكت������ل حيوية نباتية 
أخرى - املكّون من مواد غير مس������تخدمة 
مثل الصخور واملواد احليوانية واملعادن. 
بعد ذل������ك، وباس������تعمال ذراع إنس������الية، 

من املرشحات التي حتتجز اجلراثيم.
ثمة ابتكار أرخص ثمنا، هو من نوع 
من األكياس الصغيرة التي ُيوضع فيها 
الش������اي، والتي متأ بحبيبات الكربون 
امللبس������ة مب������واد قاتل������ة للجراثيم. وقد 
اكتشف باحثون في جامعة شتيلينبوخ 
إفريقيا، طريقة  Stellenbosch بجن������وب 

لتغليف املواد الكيميائية ضمن أنسجة 
نانوي������ة بغية زيادة مس������احة س������طحها 
ومس������اعدتها عل������ى اصطي������اد امل������واد 

 EATR موجهة بنظام ليزر، ميس������ك اجلهاز
النباتات ويضعها في وعاء قمعي الش������كل 
مفتوح من األس������فل يدف������ع بالنباتات إلى 
آلة احتراق خارجي تقوم بش������حن بطارية 

محمّلة على النظام.
إن مث������ل املول������دات الطاق������ة املوجهة 
ذاتي������ا هذه قد حتدث ث������ورة في كثير من 
العملي������ات العس������كرية واملدني������ة، وحتى 
»في  <فنكلس������تاين>:  ويق������ول  العلمي������ة. 
الس������نوات القليلة القادمة، سيس������تعمل 
كل جندي أمريكي ما يعادل 120 بطارية 
من حجم AA يوميا، وذلك لتوفير الطاقة 
التصاالت������ه ودعم جتهيزاته. وس������يخفف 
استعمال اجلهاز EATR كثيرا من العبء 
اللوجستي املتعلق بتزويد املواقع النائية 
بالطاقة، ألن اإلنس������الة ميك������ن أن تكون 
منشغلًة باس������تهالك النباتات، في أوقات 
راحة بقي������ة أفراد الوحدة«. ويأتي متويل 
اجلهاز EATR من وكالة مشاريع األبحاث 

املتقدمة للدفاع)2(.
مبقدور اإلنساالت املستهلكة للنباتات 

ُح في  السامة والبكتيريا. يوضع املرشِّ
عنق قنينة عادية، علما بأن تكلفة القطعة 
الواح������دة زهاء نصف بن������س أمريكي. 
ويصل������ح كل كيس لتنظيف لتر من املاء 
املل������وث. ويج������ري حاليا اختب������ار هذه 
التقان������ة من قبل مكت������ب جنوب إفريقيا 
 South African Bureau of للمعايي������ر 
Standards، وبع������د املوافقة عليه، يخطط 

الباحثون للتبرع ب������ه للمجتمعات التي 
هي بحاجة إليه.

أن توضع في خدمة البيئة أيضا. وترغب 
إدارة خدم������ات الغابات األمريكية)3( في 
احلصول على النظ������ام EATR محموال 
على س������اقني، بدال م������ن أن يكون مركبا 
على دواليب. وبهذه الطريقة يس������تطيع 
EATR التج������ول في األري������اف بحثا عن 

 invasive plant األنواع النباتي������ة الغازية
species دون أن يت������رك أي أث������ر. ويقول 

<فنكلس������تاين>: »إن الس������يقان متك������ن 

EATR من التغلب على عقبة التضاريس 

غير املنتظمة دون تخريبها بالقدر الذي  
ينجم عن العجالت أو اإلطارات.«

ويخضع EATR حاليا الختبارات على 
منصة ساكنة في جامعة ماريالند، ولكن 
<فنكلستاين> يتوقع صنع منوذج متحرك 

قادر على البحث عن النباتات، وقد يكون 
جاهزا في وقت ما من عام 2012. قد تبدو 
هذه اإلمكانية مفزعة، ولكن <فنكلستاين> 
يؤم������ن بأن عامَل������ا تكون فيه اإلنس������االت 
مكتفية ذاتيا ليس عاملا مرغوبا فحسب، 
بل إنه حتمي أيضا. يضيف: »لدينا اآلن 
إنس������االت منزلية مبقدوره������ا أن توصل 
نفسها مبقبس الكهرباء لتشحن من دون 
أن تزعجنا، هذه ليست إال الفكرة نفسها 

بعد نقلها إلى املستوى التالي.«

إنساليات
إنسالة متجولة تأكل النباتات)٭(

إنها تلتهم رقاقات اخلشب وأوراق النباتات وكتال حيوية 
أخرى، وتولد كهرباء.

<J. پاڤلوس>

A Wandering, Plant-Eating Robot (�(
Intelligent Systems Laboratory (1(

The Defense Advanced Research Projects Agency (2(
The U.S. Forestry Service (3(
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طاقة وبيئة
وقود من النفايات)٭٭(

ميكروبات معدلة تلتهم النفايات و»تفرز« وقودا.
<L .M. والد>

فيم������ا يح������اول علم������اء احلواس������يب 
استكش������اف طريق������ة إدارة عال������م رقمي 
رج��وعه�����م  ي��������زداد  تعقي��������دا،  يت���زاي���د 
إل������ى إله�������ام���ات الطبيع���ة األم. وتق�������ول 
التقليد  معه������د  ]رئيس������ة  <J. بيني������وس> 

احليوي Biomimicry Institute في ميسوال 
بوالية مونتانا[: »تقوم احلياة على ضوء 
الشمس واملعلومات.« إذ يواصل النوع 
species تط������وره إليج������اد الطريقة املثلى 

للبقاء في موئـــل habitat معني. وتضيف 
organisms تعرض   قائلة: »واملتعضيات 
نفس������ها أم������ام الذين يبحث������ون عن طرق 
مبتكرة حلل مسائل معاجلة املعلومات.«

 ،dendritic cells فاخلاليـــا املتغصنة
مثال، تب������دو للوهلة األول������ى أن ال عالقة 
لها بأمن احلاس������وب. ولكن هذه اخلاليا 
هي مبنزلة پول ريڤـــرز)1) للنظام املناعي 
للثديي������ات، فه������ي التي تطل������ق صفارات 
إنذار هجوم املُْمِرضات pathogens. وقد 
صممت عاملة احلاسوب <J. گرينسميث> 

]من جامعة نوتنگهام بإنگلترا[ خوارزمية 
اخللية املتغضنة التي حتس بالڤيروسات 
والبرامج اخلبيثة األخرى،  احلاس������وبية 
بالطريقة نفس������ها التي يحس بها نظامنا 

املناعي بالڤيروسات احلقيقية.
واحلش������رات  النم������ل  أله������م  وق������د 
آخ������ر  فريق������ا  األخ������رى  االجتماعي������ة 
م������ن الباحث������ني ف������ي األمـــن الســـيبري 
cybersecurity، وذلك في مختبر پاسيفيك 

ن������ورث وس������ت الوطني)2) في رتش������موند 
بواش������نطن. فقد أوجدوا »منال رقميا)3)« 
قادرا على الطواف عبر شبكة حاسوبية 
بالطريقة نفس������ها التي يج������ول بها منٌل 
حقيقي في ُجحره ويتجمع بسرعة حول 

ما قد يبدو كتهديد للنظام.
هذه اخلوارزميات »املوحاة حيويا« 
bioinspired قدمي������ة ق������دم آالت تورينگ 

Turing والنم������اذج التقليدي������ة األخ������رى 

للحواس������يب، هذا ما تقوله <M. متشل>، 
وهي عاملة حواس������يب م������ن جامعة والية 
پورتالن������د. بيد أن������ه في عال������م مترابط 

بالش������بكة العنكبوتية، تتزايد فيه درجة 
 Big اإلشباع باطراد بالبيانات الكبيرة
Data - إذ ُتولَّد مئات من اإلكسابايتس 

exabytes من املعلومات كل س������نة - قد 

يكون الكود املستند إلى الطبيعة أفضل 
طريقة للتعامل مع هذا احلمل. وتش������رح 
<ِمتش������ل> هذا بقولها: »هن������اك اهتمام 

كبير بالتع������اون بني ِعلْم������ي البيولوجيا 
واحلواسيب، ذلك أن الناس يدركون أن 
احلوس������بة تتجاوز ما ُنسميه حواسيب. 
إن أحد األمور األساسية التي تقوم بها 
جميع هذه النُّظم البيولوجية بطريقة جيدة 
 pattern ف األشـــكال النمطيـــة ه������و تعرُّ
recognition - أي متيي������ز اإلش������ارة من 

بني الضجي������ج، حتى عندما تكون النظم 
متخمة باملعلوم������ات. الدماغ يقوم بذلك، 
اخلاليا املنفردة تقوم بذلك، ومستعمرات 
احلش������رات تقوم بذلك - هذا ما تقوم به 
جميع النظ������م البيولوجية كي تبقى على 
قي������د احلياة. ونحن نرغ������ب في أن تقوم 

احلواسيب بفعل ذلك، أيضا.«

حواسيب
استعارة كود الطبيعة)٭(

نا الطبيعة،  تساعدنا اخلوارزميات، التي أوحتها إلينا ُأمُّ
على إدارة غالفنا احليوي biosphere الرقمي الفسيح.

<J. پاڤلوس>

Borrowing Nature’s Code (�(
Gas from Trash (��(

Paul Reveres (1(
Pacific Northwest National Laboratoy (2(

digital ants (3(

إن املعاِمل التي تصنع البنزين والديزل 
ووقود الطائرات النفاثة في يومنا هذا، هي 
جتمع������ات ضخمة من األنابي������ب الفوالذية 
والصهاريج التي تستهلك كميات هائلة من 

الطاقة. وتطلق أدخنة س������امة، وهي تعتمد 
على مورد غير متجدد: البترول. ولكنها قد 
تصبح غدا ميكروسكوپية احلجم، وميكن 
أن تعتم������د على هدروكربون������ات النفايات 

التي حتيط بنا من كل جانب - مثل أوراق 
هذه املجل������ة، أو املخلفات اخلش������بية من 
املشاريع اإلنش������ائية، أو أوراق األشجار 
التي كنس������تها من فوق العشب في حديقة 

منزلك الشهر املاضي.
تكم������ن البراعة في حتويل اجلزيئات، 
التي أساس������ها الهدروج������ني والكربون، 
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املوجودة داخل هذه األشياء التي تستعمل 
يوميا، إلى سائل عند درجة حرارة الغرفة، 
وه������ذا ما يجعله������ا مالئمة لالس������تعمال 
في محركات االحت������راق الداخلي. وأكثر 
اجلهود الواعدة تتضمن جعل متعضيات 
organisms وحي������دة اخللي������ة معدلة جينيا 

حتق������ق لنا ه������ذا التحوي������ل. فالكثير من 
هذه املتعضي������ات تولد هدروكربونات من 
مواد أولية موجودة في البيئة، ولكن ليس 
بطريق������ة جتعل املنتج متاحا الس������تعمال 
البش������ر. فمث������ال، الطحالب جي������دة جدا 
في حتوي������ل ثنائي أكس������يد الكربون إلى 
أحماض دهنية ميك������ن تكريرها لتتحول 
إلى وقود، ولكن استخراج الطحالب من 
املاء، واألحم������اض الدهنية من الطحالب، 
يتطلب بذل جه������ود مضنية فيغلب تطبيق 
هذا اإلجراء في صناعة املنتجات الغالية 

الثمن، مثل مستحضرات التجميل.
احل������ل األفضل هو توليد متعضيات 
تنتج الهدروكربون مباشرة. )الشركات 
التجارية بالطبع ال حتبذ استخدام اللفظة 
األكثر دقة واألقل قبوال »تفرز«(.بوجود 
متعضيات تقوم باإلفراز يقول <E. تون> 
]موظف في وزارة الطاقة ومسؤول عن 
الشركات التي تقدم أفكارا مبتكرة عن 
الوقود احلي������وي مع متعضي������ات تقوم 
باإلفراز[: »ميكن، حتويل الكتلة احليوية 
من ش������يء حتصده إلى شيء يأتي من 

معامل كيميائية صغيرة.«
لة جينيا  ولكن إنشاء معامل وقوٍد معدَّ
يثير تعقيدات أخرى. يخش������ى كثير من 
الناس من أن جتد املتعضيات املصنعة 
طريقها إلى البيئة، إذ يس������تحيل تقريبا 
احت������واء األح������واض املليئ������ة بالكائنات 

األحادية اخللية.
هذا، ويجب أيضا تغذية املتعضيات 
جي������دا والس������ؤال هنا: مب������اذا؟ إحدى 
الطرق هي باس������تخدام ضوء الشمس. 
لت شركة جول  ففي الشهر 2010/9 َسجِّ
أنليميتد Joule Unlimited - وهي شركة 
متخصص������ة بالتقانة احليوية بكامبردج 
ف������ي والي������ة مساتشوس������تس - ب������راءة 
اختراع لبكتيريا معدلة جينيا تستعمل 
ضوء الش������مس وثنائي أكسيد الكربون 

لتوليد مكونات من وقود الديزل.
هناك استراتيجية أخرى تقوم على 
اس������تعمال الس������كريات. فحني تقتنص 
النباتات الطاقة، فإنها حتجز تلك الطاقة 
كيميائيا على ش������كل سكريات موجودة 
ف������ي اجلزء اخلش������بي م������ن احملصول. 
ويعكف كثير م������ن الباحثني على إيجاد 
طرق الس������تخراج الس������كريات من هذه 
»املص������ادر الس������لولوزية« وحتولها إلى 
إيثانول، الذي يحظى بنس������بة مخفضة 
من الضرائب، بيد أن لهذه املادة كثافة 
طاقة أخف������ض من البنزي������ن، فال تعمل 

جي������دا ف������ي الس������يارات التقليدية عند 
استخدام تراكيز عالية منها.

وبدال من ذلك، يأمل العلماء واملهندسون 
باس������تخراج مواد كيميائي������ة أكثر فائدة 
مباشرة من تلك السكريات. وفي الشهر 
2010/7 قال علماء يعملون في LS9، وهي 

ش������ركة في جنوب س������ان فرانسيسكو، 
القولونية  إنهم عدلوا بكتيريا اإلشريكية 
E-coli لتمك������ني املتعضي������ات من حتويل 
الس������كريات إلى ألكانات alkanes، وهي 
فئة م������ن الهدروكربون������ات مماثلة للعديد 
م������ن اجلزيئ������ات الت������ي تنتجه������ا معامل 
تكري������ر البت������رول التقليدي������ة. مع بضعة 
تعديالت عل������ى اجلينوم، قد يصبح وقود 
صهريج سيارتك مصنوعا من سكريات 

مستخرجة من أكوام املخلفات.

The Importance of Junk DNA (�(

صحة ودواء
أهمية الدنا DNA غير النافع)٭(

مازال علماء البيولوجيا يصابون بالدهشة مما كان ُيْنَبُذ 
في املاضي باعتباره حيزا عدمي النفع.

<W .M. موير>

ال ُتكّون اجلينات سوى ما يعادل 
نحو 2 في املئة من اجلينوم البشري. 
وقد ظل الباقي ُمَتَجاَهال سنوات عدة 

 .junk DNA »باعتباره »دنا غير نافع
بيد أن البيولوجيني صاروا يدركون، 
خالل العقد املنصرم، أن هذا احليز 

ج������زٌء غاية ف������ي األهمية م������ن الكود 
اجلينـــي genetic code، وه������و موطن 
كنز ضخم ل������م يجِر فحصه بعد، فيه 
مجموعة نفيسة من املعلومات تتحكم 
في س������لوك اجلين������ات. رمب������ا يقلب 
مزيٌد م������ن األبحاث الدقيقة للدنا غير 
النافع فهمنا للتفاعل احلس������اس بني 
اجلينات والبيئة، وقد يؤدي هذا إلى 
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اس������تراتيجيات جديدة متاما في الصراع 
الذي ال يتوقف بني الدواء واألمراض.

ويبدو أن أمثلة جديدة على أهمية الدنا تظهر 
كلَّ بضعة أش������هر. فقد نش������ر باحثون في عدد 
 Nature الشهر 2010/9 من املجلة طب الطبيعة
Medicine تقري������را ورد في������ه أن س������رطان ورم 
أورمـــة العصبية neuroblastoma، الس������رطان 
النادر الذي يصيب اجلهاز العصبي، ميكن أن 
ُيع������زى جزئيا إلى الدنا غي������ر النافع؛ إذ ُتعّطل 
قطع������ة صغيرة م������ن الرنـــا RNA - مكونة من 
الدنا غير النافع - جينا مثبِّطا للس������رطان لدى 
أولئك الذين يعانون هذا املرض. وباملثل، فلدى 
املصاب������ني بنوع ن������ادر من الضمـــور العضلي 
muscular dystrophy م������ا بني نس������خة وعش������ر 

نس������خ من ش������ريحة معينة من الدنا غير النافع 
تقع في نهاية الكروموس������وم الراب������ع. إن الدنا 
غي������ر النافع لي������س متعلقا باألم������راض النادرة 
فقط، فقد ربط بحث ُنِش������ر في الش������هر 2010/2 
في مجلة الطبيعة Nature، بني منطقة من الدنا 
غير النافع في الكروموسوم التاسع وبني خطر 

التعرض ألمراض القلب.
وق������د ُيس������اعد الدن������ا غي������ر الناف������ع، أيضا، 
املتعضيات عل������ى التكيف مع البيئ������ات املتغيرة. 
ففي الش������هر 2009/5، أش������ار علم������اء من جامعة 
لوڤان Leuven ببلجيكا إلى أن النش������اط اجليني 
م فيه مباش������رة  على كروموس������وم اخلميرة ُمَتحكَّ
بواس������طة عدد التك������رارات في مقط������ع للدنا غير 
النافع. وملا كان عدد التكرارات يتغير بقدر أكبر 
منه في األجزاء األخرى من الدنا، فإن هذا يسمح 

للمتعضي بالتطور بسرعة أكبر.
وهكذا، فهل يس������تحق الدنا غير النافع اسما 
جديدا أكثر تقدي������را؟ ال يوافق العلماء على هذا. 
قد يك������ون بعض الدنا غير النافع مفيدا بوضوح، 
ولك������ن الفوائد احملتملة للباق������ي منه »قد يصعب 
به«، كما يقول <K. ڤيرس������تريپن> الذي شارك  َتَعقُّ
في البحث املتعلق باخلميرة. ولكن مع الوقت فقد 
نكتشف، أن ما هو غير نافع عند أحد البيولوجيني 

قد يتحول إلى جوهرة عند آخر.

األستاذ الدكتور
عبداحلافظ حلمي محمد

في ذمة الله
بخال������ص العزاء وعظيم املواس������اة تنعى 
سة  مجلة العلوم عضو هيئة التحرير املؤسِّ
لهذه املجلة وكبير مترجميها ومراجعيها منذ 

صدورها عام 1986. 
ولد - رحمه الله - في أس������يوط س������نة 1926، ألب موسوعي الثقافة من 

رجال التربية والقانون والكفاح الوطني. 
وحصل على بكالوريوس العلوم مبرتبة الشرف األولى من جامعة فؤاد 

األول )1946( والدكتوراه في العلوم من جامعة لندن )1952(. 
وللمرحوم إس������هامات ب������ارزة في تطوير الدراس������ة والبحث العلمي في 

أقسام علم احليوان باجلامعات العربية اآلتية: 
جامعة عني شمس، التي انتخب فيها عميدا لكلية العلوم ثم أستاذا 

متفرغا بها؛
جامعـــة الكويـــت، وعمل فيها عددا من الس������نني كان له فيها نش������اط 

جامعي وتربوي وثقافي مرموق؛
جامعة قطر، وعمل فيها أستاذا زائرا مرتني.

كما أس������هم رحمه الله في تقدمي مقررات علمية باللغة العربية في جامعات: 
األزهر، عني شمس، الكويت، قطر وبغداد.

وهو عضو مؤسس ورئيس اجلمعية املصرية لتعريب العلوم )1995( 
وعضو مؤسس في هيئة حترير مجلة العلم )1976(، وعضو هيئة حترير 

»موسوعة الكويت لألطفال«.
وللدكتور عبد احلافظ نحو س������تني بحثا أصيال منش������ورا في دوريات 
علمي������ة متخصصة، وهو عضو مبجمع اللغة العربية بالقاهرة وله فيه 

دراسات جادة متأنية؛ ومن بحوثه في مجلة هذا املجمع:
> تعريب التعليم اجلامعي: ضرورات ملزمة ومنافع مؤكدة واعتراضات مفندة.

> العلم والقيم في التراث واللغة. 

كم������ا أنه عضو في مجمـــع اللغة العربيـــة بدمشـــق، وله بحث في 
ه������ذا املجمع بندوة إقرار منهجية موحدة لوضع املصطلح العربي وتوحيده 

وإشاعته بعنوان: »توحيد النهج، ابتغاء توحيد الغاية« )1999(؛
ول������ه بحث في مجمع اللغة العربية األردنـــي بعنوان: »اللغة العربية والتعريب 

العلمي في مصر في احلاضر ونظرة إلى املستقبل: قضايا وحلول« )1997(.
لقد حاز رحمه الله جائزة الدولة التقديرية في العلوم األساسية )2001( 

وهو من بني الشخصيات البارزة املسجلة في:
»املوسوعة القومية املصرية« و »موسوعة أعالم الفكر العربي«. 

واملرحوم عبد احلافظ حلمي باق معنا بذكراه الطيبة ومآثره اخلالدة، 
ونبتهل املولى الكرمي أن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أفراد أسرته الكرام 

وزمالءه وتالمذته ومحبيه الكثر، جميل الصبر والعزاء.
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تأليف :
اأ. د. �ليد عبدالغني كعكة

جامعة الكويتجامعة العني - اإلمارات العربية املتحدة

تأليف :
د. ��سمية احلوطي

رسوم :
�سهيلة النجدي

هذا الكتاب ه������و أول مرجع باللغة العربية 
ف������ي مجال������ه. ويتن������اول دور علم احلش������رات 
في املس������اعدة عل������ى حل القضاي������ا اجلنائية 
باس������تخدام بعض األدلة من احلشرات التي 
توج������د ف������ي موقع اجلرمي������ة، وذل������ك لتحديد 
أس������باب الوفاة وتاريخها واملوقع اجلغرافي 
ال������ذي حدثت في������ه اجلرمية وظ������روف اجلثة 
وحالة نقلها، من خ������الل حتديد املدة الزمنية 
لدورة احلياة اخلاصة بكل نوع من أنواع تلك 

احلشرات وأماكن وجودها.
يس������تعرض الكتاب علم احلشرات اجلنائي 
وتطبيقات������ه املختلف������ة، ويعرض نظ������رة تاريخية 
مفصل������ة للعلم بني عام������ي 1855 و 2009. كما 
يناق������ش العدي������د م������ن األمثلة لقضاي������ا جنائية 
وحتقيقاته������ا القانوني������ة الت������ي اعتم������دت على 
ه������ذا العلم، وما يج������ب حتضيره قب������ل وأثناء 
انعق������اد احملكمة. ويعرض الكتاب أساس������يات 
تربية احلش������رات في املختبر، ويعّرف بس������موم 
احلشرات وأدوات جمع وحفظ تلك املستخدمة 

في التحقيقات القانونية.
ُيختتم الكتاب مبناقش������ة مستقبل هذا العلم، 
وبع������دد م������ن التوصيات ح������ول كيفي������ة تطوير 

األبحاث فيه.
ويتضم������ن الكتاب مس������ردا ملصطلحات علم 

احلشرات اجلنائي )إنكليزي - عربي(.

هذا الكتاب هو اجلزء الثالث من املوس������وعة 
امليس������رة حلش������رات دول������ة الكوي������ت )الذباب 
والبعوض(، التي تصدرها »مؤسســـة الكويت 

للتقدم العلمي«. 
لقد حرصت املؤلفة األولى على جمع احلشرات 
ف������ي دولة الكوي������ت منذ عام 1980 ف������ي مجموعة 
لتكون مرجعا للباحثني والهواة؛ كما عملت املؤلفة 
الثانية على إبراز جمال هذه احلشرات برسومها 
امللون������ة. واجتمع مجه������ودا املؤلفتني على إصدار 
هذه املوس������وعة العلمية امللون������ة التي توثق التنوع 

البيولوجي للحشرات في دولة الكويت.
وقد قسمت املوسوعة إلى سبعة أجزاء وفقا 
للمجامي������ع التصنيفية للحش������رات، يتناول كل 
ج������زء منها مجموعة واح������دة أو عدة مجموعات 

من األنواع املوجودة في دولة الكويت.
يع������رض ه������ذا اجلـــزء الثالـــث من املوس������وعة 
الصف������ات البيولوجي������ة العامة للذب������اب والبعوض 
ودورات حياتها؛ ثم يتناول التصنيف العلمي للرتب 

املختلفة، كل واحدة منها في فصل مستقل.
ويس������تعرض الكتاب الذب������اب والبعوض في 
التراث اإلس������المي واملوروث الشعبي الكويتي؛ 
وُيختت������م بش������رح الط������رق واألدوات الضرورية 
جلمع الذب������اب والبعوض وتصبيرها وعرضها. 
ويتضم������ن الكت������اب مس������ردا بأس������ماء الذباب 

والبعوض الواردة فيه )إنكليزي - عربي(.

علم احلشرات اجلنائي:
طرق الكشف عن اجلرائم
في التحقيقات القانونية

املوسوعة امليّسرة

حلشـرات
دولة الكويت

�صدر حديثا عن

إدارة الثقافة العلمية

)٭(

)�( ص.ب: 36252 الصفاة 31131 �� دولة الكويت

هاتف: 21952422 (+569) - فاكس: 21930422 (+569)
wk.gro.safk@dr :البريد اإللكتروني

مينح
(ARO) املكتب اإلقليمي العربي

(TWAS) ألكادميية العلوم للعالم النامي

TWAS جائزة
(YAS) للباحثني الشباب في العالم العربي

وموضوعها في عام 2011:
الكيمياء من أجل التنمية

املستدامة في العالم العربي
 Chemistry for Sustainable

Development in the Arab World

مُتنح ه������ذه اجلائزة للباحثني الش������باب 
ف������ي العالم العربي الذين تقل أعمارهم عن 
40 س������نة ولديهم أبحاث قيمة منشورة في

حقل الكيمياء من أجل حل مشكالت 
قائمة في املنطقة العربية.

وقد فاز به������ذه اجلائزة هذا العام 2011 
مناصفة كل من:

الدكتور عماد يو�سف،
أستاذ مساعد، قسم الكيمياء الالعضوية،

جامعة النهرين للعلوم،
بغداد، اجلمهورية العراقية

الدكتور طارق بالل،
أستاذ مساعد، قسم الكيمياء التحليلية،

جامعة اإلسكندرية،
اإلسكندرية، جمهورية مصر العربية

وكان عدد املتقدمني لهذه اجلائزة في هذا 
العام تسعة باحثني من أربع دول عربية.
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